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CUPRINS
”Formarea profesională continuă – perfecționarea profesională”
anul 2020
”Programul Naţional de Creştere a Capacităţilor Operatorilor din domeniul
Aprovizionare cu Apă şi de Canalizare”
Cursuri de instruire dedicate specialiștilor contabili și economiști din cadrul
întreprinderilor de alimentare cu apă și de canalizare membre AMAC, în cadrul
Academiei de Studii Economice din Republica Moldova (ASEM)
• Modulul: Particularităţile întocmirii situaţiilor financiare anuale şi a
Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2019. Aplicarea
legislaţiei fiscale în anul 2020.
Durata cursului – 30 ore/ 3 zile. Organizarea cursurilor de instruire pentru 3 grupe de
participanți (60 persoane: 2 grupe cu predarea în limba română, 1 grup – predare în
limba rusă). Materialul didactic din cadrul instruirilor este elaborat și prezentat de către
profesorii din cadrul ASEM și specialiștii din cadrul Inspecției Fiscale de Stat și
CNASS. Cursurile de instruire se vor desfășura în cadrul Academiei de Studii
Economice, SRL Contabil-Service (mun Chișinău, str. Căpriana, Nr 50, ASEM bloc C,
etajul 5, aula 511).
Perioada de organizare și implementare a instruirilor
1 grup: 28 – 30 ianuarie 2020
2 grup: 04 – 06 februarie 2020
3 grup: 11 – 13 februarie 2020
• Modulul: Standardele naționale de contabilitate şi Planul general de conturi
contabile: prevederi noi şi modul de aplicare.
Durata cursului – 30 ore/ 3 zile. Organizarea cursurilor de instruire pentru 2 grupe de
participanți (35 persoane: 1 grup cu predare în limba română și 1 grup cu predare în
limba rusă). Materialul didactic din cadrul instruirilor este elaborat și prezentat de către
profesorii din cadrul ASEM. Cursurile de instruire se vor desfășura în cadrul Academiei
de Studii Economice, SRL Contabil-Service (mun Chișinău, str. Căpriana, Nr 50,
ASEM bloc C, etajul 5, aula 511).
Perioada de organizare și implementare a instruirilor
1 grup: 03 – 05 martie 2020
2 grup: 10 – 12 martie 2020

http://www.amac.md
E-mail:apacanal@yandex.ru

Asociația "Moldova Apă-Canal"

Institutul de Formare Continuă în domeniul alimentării cu Apă și de
Canalizare pentru membrii AMAC (IFCAAC)
• Continuarea studiilor de recalificare profesională la specializarea
“Exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare” / specialitatea
0732.3 „Alimentări cu apă, Canalizări”, în baza studiilor superioare tehnice și
superioare umanitare.
 Conform Ordinului de înmatriculare Nr. 642-r din 16.11.2018 și Ordinului de
înmatriculare Nr. 643-r din 16.11.2018, în baza studiilor superioare umanitare s-au
constituit 2 grupe de participanți (1 grup cu predare în limba română și 1 grup cu
predare în limba rusă). Durata studiilor de recalificare 18 luni.
 Conform Ordinilor de înmatriculare Nr. 284-r din 23.04.2019, Nr. 304-r din
17.05.2019, și Nr. 256-r din 08.04.2019, în baza studiilor superioare tehnice s-a
constituit 1 grup de participanți. Durata studiilor de recalificare 12 luni.
Studiile de recalificare profesională sunt organizate de Centrul Universitar de
Formare Continuă în baza Programului de calificare suplimentară în baza studiilor
superioare, aprobat de Senatul UTM din 19.06.2018, coordonat cu Asociația Moldova
Apă-Canal și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
Etapa I a instruirilor (IFCAAC/UTM)
• Modulul: Controlul calității apei potabile și apelor uzate deversate.
Grupul țintă: șefi de laborator, laboranți și tehnologi, ingineri șefi. Durata unui curs – 30
ore/ 3 zile. Organizarea cursului pentru 2 grupe de participanți (50 persoane - 1 grup cu
predare în limbă română și 1 grup cu predare în limba rusă).
• Modulul: Acte legislative și normative în domeniul alimentării cu apă și de
canalizare.
Grupul țintă: conducătorii întreprinderilor, ingineri șefi și juriști. Durata unui curs – 30
ore/ 3 zile. Organizarea cursului pentru 3 grupe de participanți (75 persoane –2 grupe
cu predare în limbă română și 1 grup cu predare în limba rusă).
Centrul de Instruire din cadrul SC Apavital SA, Iași, România.
Etapa II a instruirilor
• Vizita de studiu în domeniul Managementului și exploatării stațiilor de
tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate.
Grupul țintă: șefii stațiilor de tratare, șefii stațiilor de epurare, sau ingineri șefi (50
persoane - specialiști din cadrul întreprinderilor de AAC, reprezentanți AMAC,
MADRM, ADR). Durata unui curs – 20 ore/ 3 zile. Cursul de instruire v-a include
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partea teoretică, instruirea la Centrul de Instruire, din cadrul SA Apavital Iași, și partea
practică (vizitarea obiectivelor), cu predarea în limba română și traducere simultană în
limba rusă.
• Vizita de studiu în domeniul Controlului calității apei potabile și apelor uzate
deversate.
Grupul țintă: șefi de laborator, laboranți și tehnologi, sau în lipsa acestor specialiști
participarea persoanelor responsabile de calitatea apei (50 persoane – specialiști din
cadrul întreprinderilor de AAC, reprezentanți AMAC, ANSP/MSMPS, MADRM,
ADR). Durata cursului de instruire – 10 ore/ 2 zile. Cursul de instruire v-a include partea
teoretică, instruirea la Centrul de Instruire, din cadrul SA Apavital, Iași, și partea
practică (vizitarea obiectivelor), cu predarea în limba română și traducere simultană în
limba rusă.
• Vizita de studiu în domeniul Relațiilor contractuale între Administrația
Publică Locală și operatorii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare.
Instruiri pentru 2 grupe de participanți (câte 50 persoane fiecare grup). Grupul țintă:
primari și directori de întreprinderi AAC, reprezentanți AMAC, MADRM, CALM,
ADR). Durata unui curs – 20 ore/ 3 zile. Cursul de instruire v-a include partea teoretică,
la Centrul de Instruire, și partea practică (vizitarea obiectivelor), cu predarea în limba
română și traducere simultană în limba rusă.

,,COORDONA Т"
Ministerul Finan elor
al Repu

2019

PROGRAMA
cursului de instruire "Particularitatile intocmirii situatiilor financiare anuale �i а
declaratiei cu privire la impozitul ре venit de catre intreprinderile gospodariei de
alimentare cu ара �i canalizare. Prevederi noi ale Iegislatiei fiscale"
(Curriculum-ul cursului)
/30 ore/

Chi�inau, 2019

Preliminarii
In ultimul timp au fost operate modificari 'in actele legis]ative �i normative care
reg]ementeaza modul de 'intocmire а situaфlor financiare de catre entitЩile autohtone,
dar �i 'in legislatia fiscala а RepuЫicii Moldova. ПeoseЬit de semnificative 'in acest
sens se prezinta intrarea 'in vigoare de la 1 ianuarie 2019 а Legii contaЬilitЩii �i
raportarii financiare nr. 287 din 15.12.2017, precum �i actualizarea 'in fiecare an а
prevederilor Codului fiscal.
In contextul сеlог meщionate, pгezentul cuгs de instruire profesionala continua
а membrilor Asociatici "Mo]dova Apa-Canal" prevcde familiarizarea ascultatorilor cu
aspectele noi aferente 'intocmirii situatiilor financiare �i impozitarii, luand in
consideratie modificarile �i completarile operate in cadrul legislativ �i norшativ aferent
domeniilor respective de activitate.
1. Oblectivele generale ale cursului
Cursul de instгuire profesionala continua se organizeaza in scopul ridkarii
nivelului de cuno�tiЩe �i aptitudinilor profesionale ре care participaщii le poseda.
Prin intennediul cursului se formeaza urшatoarele competente:
insu�irea modificarilor operate in cadrul legislativ - normativ privind intocmirea
situatiilor financiare;
aplicarea procedeelor de generalizare а informatiilor �i de calculare а indicatoriloг
situaфlor financiare;
familiarizarea cu componeщa, scopul, principiile de baza �i caracteristicile calitative
ale situatiilor financiare;
cunoa�terea continutului lucrarilor premergatoare �i informatiilor inфale aferente
'intocmirii situatiilor financiare;
cunoa�terea etapelor de intocmire а situatiilor financiare ale entitЩii;
familiarizarea cu aspectele noi се tin de calcularea amortizarii mijloacelor fixe in
scopuri fiscale (prin aplicarea metodei liniare);
cunoa�terea destinatiei, coщinutului, modului de intocmire �i de prezentare а
Пeclaratiei cu privire la impozitul ре venit;
cunoa�terea coщinutului, modului de intocmire �i de prezentare а Пarii de seama
IPCl 8;
aplicarea regulilor generale �i speciale aferente calcularii �i achitarii impozitului ре
venit;
cunoa�terea aspectelor de baza privind calcularea �i administrarea TVА;
insu�irea procedeelor aferente calcularii altor impozite �i taxe (impozitului ре
bunurile imoЬiliare, taxelor locale, taxelor pentru resursele naturale, taxelor rutiere);
cunoa�terea particularitЩilor calcularii contribЩiilor de asigurari sociale de stat
oЫigatorii �i а primelor de asigurare oЫigatorie de asistenta medicala;
cunoa�terea responsaЬilitЩilor pentru nerespectarea prevederilor legislatiei 'in
v1goare.

11. Tematica cursului
--·

-·------------···

---------·--·-··

Nr.
crt.

Denumirea temelor

1. lntocmirea situaJiilor financiare # а Declara/iei
си privire la impozitul ре venit pentru anul 2019
1.
Componenta situa1iilor financiare. Lucrari premergatoare intocmirii
_situa1iilor financiare: aspecte contaЬile �i fiscale
-·----- 2.
Recomandari practice �i studiu de caz privind 'intocmirea situa1iilor
financiare
3.
Calcularea amortizarii mijloacelor fixe 'in scopuri fiscale
4.
Modul de intocmire а Declara1iei cu privire la impozitul ре venit
5.
Formularul-tip al Darii de seama IPC18 �i modul de completare а
acestuia
л

---

--------

�------· ·- -----··

·-

Numarul
de
ore
-- -------· --- __

,

3
----------

4

·--------·---·-··

4
4
--------3
..----·-----

. Total ore comp__artiment 1
--------11. Prevederi noi ale legislaJiei fiscale
pentru anul 2020
6.
Calcularea impozitului ре venit in diverse situa1ii. Re1inerea
impozitului ре venit la sursa de plata

18

7.
ParticularitЩile aplicarii �i administrarii ТУА
-·
8. -�articularitЩile aplicarii altor impozite �i taxe
-------9.
Reglementari n01 privind calcularea contribЩiilor de ASSO
primelor de АОАМ.
------Total ore compartiment 11
Total ore curs
111. Confinutul temelor

4 ---3------- 2

Nr.
crt.

-------�-

1.

�.

�1

а

Denuшirea teшelor �i intrebarilor

..

л

I. Intocmirea situaJiilor financiare �i а DeclaraJiei
. ___ . си_p_rivire la impozitul ре venit pentru апи/ 2019

Componenta situatiilor financiare. Lucrari premergatoare intocmirii
situaЩlor financiare: aspecte contablle �i fiscale
1.1.Scopul �i coшponenta situa1iilor financiare. Principiile de baza
�i caracteristicile calitative ale situatiilor financiare
1.2. Inventarierea generala а eleшentelor contablle
1.3. Decontarea cheltuielilor �i veniturilor anticipate aferente
perioadei de gestiune curente
1.4. Deterшinarea �i rcflectarea diferentelor de curs valutar
1.5. intocшirea inregistrarilor contablle de corectare
1.6. Determinarea cotei curente а activelor imobllizate �i datoriilor
ре termen lung
1. 7. Deprecierea activelor iшobllizate: шodul de efectuare,
documentare �i contabllizare

3

-

---

---- --

---------

12
30

•---------

--·

Nшnarul
de ore
3

----------- -------

3

г-------г---

-

------------ -----

-----.--------- - ----- ···-

4
Recomandari practice �i studiu de caz privind intocmirea situatiilor
financiare
2.1. Generalizarea inforшatiilor necesare pentru intocшirea
situatiilor financiare
2.2. Aspecte practice aferente calcularii indicatorilor situatiilor
financiare. Recoшandari privind intocшirea Ьilantului; situatiei de
profit �i pierdere; situatiei шodificarilor capitalului propriu; situatiei
fluxului de nuшerar
2.3. Modificarile estiшarilor contablle: шodul de docuшentare �i
efectul asupra rezultatului financiar �i cel fiscal
2.4. Pragul de seшnificatie: situatii practice privind deterшinarea �i
aplicarea pentru diferite eleшente (grupe de eleшente) contablle
2.5. Corectarea erorilor contablle depistate la intocшirea situatiilor
financiare: docuшentarea �i influenta asupra indicatorilor
situatiilor financiare
2.6. Modul de aprobare, sепшаrе �i prezentare а situatiilor financiare
4
3.
Calcularea amortizarii mijloacelor fixe in scopuri fiscale
3.1. OЬiectul de calculare а aшortizarii fiscale
3.2. Regulile de calculare а aшortizarii fiscale а шijloacelor fixe
3.1. Deterшinarea bazei valorice а шijloacelor fixe in scopuri fiscale
3.2. Deducerea cheltuielilor aterente reparatiei шijloacelor fixe
proprii �i priшite 1_1:!J�asin_ =g�(�loc_ _ a�tiu_ n_ e_ �)--------- ------j-- 4
4.
Modul de intocmire а Declaratiei cu privire la impozitul ре venit
4.1. Reflectarea ajustarilor aferente veniturilor 'in confonnitate cu
legislatia fiscala
4.2. Reflectarea ajustarilor aferente cheltuielilor in contorшitate cu
legislatia fiscala
3
5.
Formularul-tip al Darii de seama IPC18 �i modul de completare а
acestuia
5.1. Prezentarea infoпnatiei privind suшa venitului achitat, iшpozitul ре
venit �i priшele de АОАМ retinute din acesta
5.2. Dezvaluirea intorшatiei privind inceperea, suspendarea �i desfacerea
relatiilor de шunca
5.3. Declararea contribЩiilor de ASSO �i а inforшatiei privind evidenta
noшinala а asiguratilor in sisteшul puЫic de asigurari sociale
t-------t----------�-�-----�----�-----------j----------18
1
Total ore compartiment
- --------- --- ---------�-------2.

[/. Prevederi noi ale legislaJiei fiscale
pentru anul 2020
_____________ _
_ __

3
Calcularea impozitului ре venit in diverse situatii. Retinerea
impozitului ре venit la sursa de plata
6.1. Prevederi noi ale legislatiei fiscale privind iшpozitul ре venit
6.2. Particularita,tile retinerii iшpozitului ре venit la sursa de plata
6.3. Modul de achitare �i declarare а iшpozitului ре venit retinut la
sursa de plata
6.4. Responsabllitatea pentru nerespectarea legislatiei reteritoare la
__
_
_
_______________________ _
_ _ _ ____ calcularea -�i plata iшpozitului ре venit ________________ _
4
7.
Particularitatile aplicarii �i administrarii TVА
7.1. Prevederi noi ale legislatiei fiscale privind ТУА
7.2. Sublectii �i oЬiectele iшpozablle cu TVA
- ------�-�----��-----__,___---- -------------�- 6.

4

8.

�-

9.

------

-

7.3. Modul de inregistrare �i anulare а inregistrarii in calitate de
contribuaЬil al ТУ А
7.4. Пeducerea �i restituirea TVA
7.5. Calcularea TVA in situatii specifice
7.6. ResponsaЬilitatea pentru nerespectarea legislatiei referitoare la
calcularea �i plata ТУА
Particularitatile aplicarii altor impozite �i taxe
8.1. Calcularea �i achitarea iшpozitului ре bunurile iшoЬiliare
8.2. Calcularea �i achitarea taxelor locale
8.3. Calcularea �i achitarea taxelor pentru resursele naturale
8.4. Calcularea �i '!:_c!iitarea taxelor rutiere
Reglementari noi privind calcularea contributiilor de ASSO �i а
primelor de АОАМ
9.1. Calcularea �i achitarea contributiilor de ASSO
9.2. Calcularea �i achitarea priшelor de АОАМ
9.3. Declararea �i corectarea venitului asigurat pentru stabllirea
indeпшizatiei pentru incapacitatea teшporara de шunca
Total ore compartiment 11
Total ore curs
--

3

2

---

12 -30 - -----

IV. Sugestii de predare-invatare �i evaluare

Cursul de instruire profesionala continua а meшbrilor Asociatiei Moldova Apa
"
Canal" se organizeaza ре grupe (maxiшum 30 de persoane in fiecare grupa).
Cursul se desfa�oaгa in limbile romana sau rusa (in functie de limba solicitata de
саtге beneficiaг) ре adresa: mun. Chi�inau, str. Capriana 50, Academia de Studii
Economice din Moldova, Ыос С", sala 511.
"
In calitate de foгmatoгi sunt antrenati auditori-practicieni, colaboratoгi ai
Serviciului Fiscal de Stat �i CNAS.
Pentru desfii�uгarea cursului vог fi utilizate diferite foгme de organizare а
procesului de instruire, predominante fiind lucrul in grup �i lucrul individual.
Pгincipalele metode de predaгe-invЩaгe aplicate in cadrul cшsului sunt expunerea
materialului (cu aplicarea mijloaceloг didactice modeme), examinaгea studiiloг de caz
etc.
V. BiЫiografie recomandata

1. Legea contabilitЩii �i raportarii financiaгe nг. 287 din 15.12.2017, cu
modificarile �i completarile ulterioare. Monitorul Oficial al RepuЬlicii Moldova
nг.1-6 din 05.О 1.2018, art. 22.
2. Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997, cu modificarile �i completaгile
ulterioare. Revista "ContaЬilitate �i audit". Chi�inau, nг. 1, 2019. ISSN 1813 -4408.
3. Legile pentru punerea in aplicare а titluriloг Codului fiscal, cu modificarile �i
completarile ulterioare. Revista "ContaЬilitate �i audit". Chi�inau, nг. 1, 2019.
ISSN 1813 --4408.
5

4. Standardele Nationale de ContaЬilitate, cu modificarile �i completarile ulterioare.
Monitorul Oficial al RepuЬlicii Moldova nr. 233-237 din 22.10.2013, art. 1533.
5. Ordinul ministrului finaщelor nr. 48 din 12.03.2019 "Cu privire la aprobarea
modificarilor la Ordinul ministrului finantelor nr.118/2013" (in vigoare de la
01.01.2020). Monitorul Oficial а! RepuЬlicii Moldova nr. 101-107 din
22.03.2019, art. 528.
6. Revista "ContaЬilitate �i audit". Chi�inau, 2018-2019. ISSN 1813 - 4408.
Notii. Sursele ЬiЫiografice de la рр. 1-5 pot fi accesate ре site-ul www.mf.gov.md.

Manager, dr., conferentiar universitar

Ghenadie Be_jan
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FIRMA INSTRUCTIV-CONSUL ТАTIVА �1 DE IMPLEMENT ARE
,,CONTABIL-SERVICE" S.R.L.

COMPONENTA
personalului de conducere al firmei

1. РАVEL TOSTOGAN

- director

2. TAMARA COJOCARI

- director in proЫeme de instruire

3. MARINA DA TENCO

- contabll-�ef

Datele de identificare po�tale, juridice �i de plata ale firmei
MD 2005, RepuЫica Moldova,
mun. Chi�inau, str. Capriana, 50
Ыос "С" ASEM, of. 515, 517
telefoane de contact: 0-22-21-35-66, 0-22-24-10-72
adresa electronica: info@contabllitate.md
IDNO 1003600126519
cod IBAN MD53VI 225100000100519MDL,
ВС "Victoriabank" S.A. filiala nr. 26 Chi�inau
codul blincii VICBMD2X469

Manager, dr., conferentiar universitar

Ghenadie Bejan

,, �15, "__t_e--c_--�--�---- __2019
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PIRMA INSTRtJCTIV-CONStJL ТАTIVА �1 DE IMPLEMENTARE
,,CONTABII..J-SERVICE" S.R.L.
LISTА
profesorilor incadrati in Programul
de instruire profesionala continua а contabllilor
�i economi�tilor-membri ai Asociatiei "Moldova Apa-Canal"
in domeniul intocmirii situatiilor financiare anuale �i а declaratiei
cu privire la impozitul ре venit
1. SVETLANA SLOBOD EANU

- auditor, contabll certificat CIPA,
doctor in economie
2. IULIANA TUGUI,SCHI
- auditor, contabll certificat САР,
doctor in economie
3. IGOR LAZARI
- colaborator al Serviciului Fiscal de Stat
- colaborator al Serviciului Fiscal de Stat
4. OLGA GOLBAN
5. STELA GUTU
- colaborator al Serviciului Fiscal de Stat
6. PARASCOVIA CEBOTARENCO - colaborator al Serviciului Fiscal de Stat
7. LUDMILAMITOVA
- colaborator al Serviciului Fiscal de Stat
8. IGOR STAVINSCHI
- colaborator al Serviciului Fiscal de Stat
9. VICTOR SARBU
- colaborator al Serviciului Fiscal de Stat
10.CLARA SOROCEAN
- colaborator al CNAS
Manager, dr., conferentiar universitar

;;{"'
�- Ghenadie Bejan
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"--
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PROGRAMUL NAȚIONAL DE CREȘTERE A CAPACITĂȚILOR OPERATORILOR DIN
DOMENIUL APROVIZIONARE CU APĂ ȘI CANALIZARE
Domeniu: EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE
Modulul: Particularităţile întocmirii situaţiilor financiare anuale şi a Declaraţiei cu privire la
impozitul pe venit pentru anul 2019. Aplicarea legislaţiei fiscale în anul 2020.
Grupul 1: 28 ianuarie – 30 ianuarie 2020
Nr.

Număr

Subiecte

crt.

Formator

de ore
Ziua 1
28 ianuarie 2020

1.

Calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale
pentru anul 2019: esența metodei noi și tehnica tranziției.

S.Slobodeanu
7

900 _ 1100
1110 _ 1350

2.

3.

Calcularea şi achitarea contribuţiilor de asigurări sociale
de stat obligatorii şi а primelor de asigurare obligatorie
de asistenţă medicală în anul 2020.
Reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată în anul
2020

P.Cebotarenco
2

1430 _ 1550
O.Golban

2

1600 _ 1720

Ziua 2
29 ianuarie 2020
4.

Modul de întocmire a Declaraţiei cu privire la impozitul
pe venit pentru anul 2019

S.Slobodeanu
7

900 _ 1100
1110 _ 1350

5.

6.

Calculul indemnizațiilor pentru incapacitate temporară
de muncă: responsabilități și provocări.

Раrticulаrităţilе calculării ТVА în anul 2020

C.Sorocean
2

1430 _ 1550

2

I.Stavinschii
1600 _ 1720

Ziua 3
30 ianuarie 2020
7.

Legea contabilităţii şi raportării financiare: conţinutul de
bază şi cerințele de raportare. Modificările de bază
operate în SNC aplicabile de la 1 ianuarie 2020.Lucrări
premergătoare întocmirii situaţiilor financiare: aspecte
contabile şi fiscale. Elaborarea politicilor contabile pe
anul 2020 conform SNC.

6

900 _ 1100
1110 _ 1310

Recomandări practice şi studiu de caz privind întocmirea
situaţiilor financiare pentru anul 2019.
8.

Particularităţile aplicării altor impozite şi taxe în
contextul modificărilor şi completărilor operate în
legislaţia fiscală în anul 2020

Cuprins

Iu.Ţugulschi

S. Gutu
2

1340 – 1500
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P R OGRAMA
cursului de instruire "Standardele nationale de contabllitate �i
Planul general de conturi contablle: prevederi noi �i modul
de aplicare"

(Curriculum-ul cursului)
/30 ore/

"APROBAT"

Chi�inau, 2019

2019

PROGRAMUL NAȚIONAL DE CREȘTERE A CAPACITĂȚILOR OPERATORILOR DIN
DOMENIUL APROVIZIONARE CU APĂ ȘI CANALIZARE
Domeniu: EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE
Modulul: Standardele naționale de contabilitate şi Planul general de conturi
contabile: prevederi noi şi modul de aplicare.
Grupul 1: 03 – 05 martie 2020
Nr.

Număr

Subiecte

crt.

Formator

de ore
Ziua 1
(03 martie 2020)

1.

Legea contabilităţii şi raportării financiare: prevederile noi
şi modul de aplicare.
Conţinutul modificărilor operate în Planul general de
conturi contabile

S. Slobodeanu
5

900 _ 1100
1110 _ 1310

Caracteristica noului Nomenclator al conturilor contabile
Aspecte noi privind modul de aplicare a conturilor
contabile.
2.

Modificările aferente standardelor naţionale de
contabilitate în exemple
SNC "Imobilizări necorporale şi corporale"

S. Slobodeanu
5

1350 _ 1510
1520 _ 1640

SNC "Deprecierea activelor".
Ziua 2
(04 martie 2020)
3.

Modificările aferente standardelor naţionale de
contabilitate în exemple
SNC "Capital propriu şi datorii"
SNC "Venituri"
SNC "Cheltuieli"
Aspecte contabile și fiscal aferente operațiunilor cu
bunurile primite în gestiune economică.

S. Slobodeanu
7

1350 _ 1510
1520 _ 1640

4.

Modificările aferente standardelor naţionale de
contabilitate în exemple
SNC "Politici contabile, modificări ale estimărilor
contabile, erori şi evenimente ulterioare"

Iu.Ţugulschi
3

1440 _ 1640

SNC "Contracte de construcţii".

Ziua 3
(05 martie 2020)
5.

SNC "Costurile îndatorării"

Iu.Ţugulschi

SNC "Diferenţe de curs valutar şi de sumă"

5

SNC "Creanţe şi investiţii financiare"

900 _ 1100
1110 _ 1310

SNC "Stocuri".

6.

SNC "Prezentarea situaţiilor financiare" (în redacţie nouă):
prevederile de bază şi modul de aplicare
Scopul şi componenţa situaţiilor financiare
Formatele şi conţinutul situaţiilor financiare
Modul de întocmire a situaţiilor financiare individuale
complete
Particularităţile întocmirii situaţiilor financiare prescurtate
Studiu de caz privind prezentarea informaţiilor în Nota
explicativă la situaţiile financiare.

Cuprins

Iu.Ţugulschi
5

1350 _ 1510
1520 _ 1640

Cuprins

Cuprins

Cuprins

Cuprins

Planificarea modului: Regionalizarea serviciilor de alimentare си ара $i de canalizare $i Relafii contractuale intre Administrafia риЬ/iса
/оса/а $i operatorii serviciilor de a/imentare си ара $i de canalizare
Ziua:

Ziua 1

Ziua 2

Ziua З

Acfiuni

Locul de desfa$urare

Program

teoretice
Cursuri
conform Derularea ре parcursul intregii zile а
tematicii, la Centrul de Formare unor prezentari in sala de curs,
Profesionala al S.C. Apavital SA sus\inute de speciali�ti din cadrul SC
Apavital SA.
Vizita
participan\ilor
la Documentare la fa\a locului privind
principalele oblective ale
dotarile
materialele,
tehnicile,
�i
Apavital SA
echipamentele folosite la principalele
oblective ale SC Apavital SA
Vizita participan\ilor la sediul Documentare la fa\a locului privind
central.
folosirea echipamentelor, programelor
�i
informatice
specifice
dotarilor
monitorizarii sistemului de alimentare cu
ара.

sc

Sediul Central al SC Apavital
SA

• Evaluarea seminarului.
• inchiderea seminarului.
• inmanarea Certificatelor de instruire.

Cuprins

lщ;i, str. Spital Pa�canu
Baza de produc\ie;
Sta\iile de tratare а apei �i sta\iile de
epurare а apelor uzate ale SC Apavital SA

la�i. str, Mihail Costachescu nr.6

