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I. Cadrul administrativ al facultăţii CONTABILITATE 

 

1.1  Date generale 

Facultatea Contabilitate are o istorie ce datează încă din anul 1991, când s-a 

înfiinţat Academia de Studii Economice din Moldova prin Hotărârea nr. 537 a 

Guvernului Republicii Moldova. Iniţial facultatea a grupat două catedre: 

Contabilitate şi audit şi Analiza activităţii economico-financiare. În anul 2001 se 

creează o nouă catedră în cadrul facultăţii - catedra Contabilitate. Începând cu 

2014, în urma restructurărilor, facultatea este structurată doar pe două catedre: 

Contabilitate şi audit şi Contabilitate şi analiză economică. 

Facultatea Contabilitate este o facultate a calităţi, inovaţiei și performanţei în 

folosul comunităţii, având ca finalitate formarea competenţelor cheie secolului 

XXI a tânărului contabil capabil să se adapteze la dinamica societăţii moderne şi 

imperativele mediului de afaceri. 

Astfel, Facultatea de Contabilitate se angajează să ofere programe academice 

de înaltă calitate la nivel de licenţă, masterat şi doctorat, prin care să îi pregătească 

pe studenţi să obţină cariere de succes şi să îşi asume responsabilitatea de germeni 

ai schimbării contabilităţii şi profesiei contabile în spiritul modern al businessului. 

 

1.2   Misiunea Facultăţii 

Misiunea Facultăţii Contabilitate este să menţină calitatea de lider în 

asigurarea unui învăţământ superior de calitate, să dezvolte oportunităţi pentru 

formarea continuă şi să atingă un nivel de excelenţă în cercetarea ştiinţifică. 

Facultatea Contabilitate reprezintă, prin planul său de învăţământ şi curricular 

universitar, o facultate cu o mare deschidere spre valorile şi standardele 

învăţământului universitar european, asigurând absolvenţilor săi posibilităţi 

multiple şi şanse sporite de afirmare profesională. 
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1.3   Obiectivele facultăţii 

Facultatea Contabilitate urmăreşte: 

 Să pregătească absolvenţi de calitate dedicaţi conceptului de învăţare 

continuă, integri şi buni profesionişti, capabili de a deveni cei mai buni în 

domeniul contabilităţii, auditului şi analizei activităţii economice; 

 Să furnizeze diverse programe, pentru toate ciclurile de studiu, compatibile 

cu orientările europene şi adaptate la cerinţele pieţei de muncă; 

 Să asigure o bună armonizare şi continuitate a tuturor ciclurilor de studiu în 

domeniul contabilităţii: Licenţă – Masterat – Doctorat – Formare Continuă;  

 Să crească vizibilitatea internaţională a activităţii de cercetare din facultate 

prin proiecte, prin organizarea unor evenimente ştiinţifice, prin participări la 

conferinţe şi prin publicaţii de înaltă ţinută academică; 

 Să dezvolte o atmosferă de emulaţie intelectuală care să inspire şi să atragă 

cei mai buni profesori şi studenţi, pentru a crea împreună o cultură a dorinţei 

de cunoaştere, a creativităţii şi a libertăţii de gândire şi expresie;  

 Să servească drept punct de reper al activităţii intelectuale şi academice din 

Republica Moldova, deschisă către colaborarea cu parteneri din întreaga 

lume; 

 Să vină în sprijinul comunităţii studenţeşti prin programe culturale, 

educative şi de divertisment. 

 

Oferta educaţională a Facultăţii Contabilitate este una flexibilă, adaptată la 

cerinţele pieţei muncii şi ale mediului socio-economic din Republica Moldova. 

Programele şi modulele sunt compatibile cu noile standarde naţionale şi europene 

în domeniu. Programul de studii de la ciclul I Licenţă, specialitatea Contabilitate 

este acreditat internaţional de către un organism profesional global – ACCA. 
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2. Structura facultăţii 

Organigrama facultăţii este prezentată în următoarea figură: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1.1. Organigrama facultăţii Contabilitate 

Administraţia facultăţii: 

Conducerea executivă a facultăţii este asigurată de Biroul Consiliului Facultăţii 

Contabilitate constituit din decan şi prodecani: 

Decan al Facultăţii „Contabilitate” -  Lilia Grigoroi, Doctor în economie, 

Conferenţiar universitar la catedra „Contabilitate şi Audit”. 

Prodecani:  Anatol Iachimovschi, Doctor în economie, Conferenţiar 

universitar la catedra „Contabilitate şi Audit”. 

                      Iuliana Ţugulschi, Doctor în economie, Conferenţiar 

universitar la catedra „Contabilitate şi Audit”. 

Biroul Consiliului  

Catedra  

Contabilitate și analiză 

economică 

Personal didactic: 

3 profesori universitari; 

conferențiari universitari; 

lectori superiori; 

lectori. 
Personal auxiliar: 2 dispeceri. 

Catedra  

Contabilitate și audit 

Prodecan,  

Anul III 

Consiliul facultății 

Decanul facultății 

Prodecan, 

Anul I 
Prodecan, 

Anul II 

Secretariat 

Personal didactic: 

conferențiari universitari; 

lectori superiori; 

lectori. 
Personal auxiliar: 2 dispeceri. 
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                                Neli Muntean, Doctor în economie, Conferenţiar universitar la 

catedra „Contabilitate şi Analiză Economică”. 

Metodist: Muştuc Nadejda 

Dispecer superior: Cioară Eugenia  

Catedra „Contabilitate şi Audit” – şef-catedră Popovici Angela, Doctor în 

economie, Conferenţiar universitar. 

Catedra „Contabilitate şi Analiză Economică” – şef-catedră Lazari Liliana, 

Doctor în economie, Conferenţiar universitar. 

 

3. Programe realizate (cantitativ şi calitativ) 

3.1  Studii superioare de licenţă 

Facultatea Contabilitate pregăteşte specialişti la învăţământul cu frecvenţă la 

zi şi frecvenţă redusă la următorul domeniu de formare profesională: 

 Domeniul de 

formare 

profesională 

Specialitatea Titlul obţinut 

Durata studiilor: 

învăţământ cu 

frecvenţă la zi 

învăţământ cu 

frecvenţă redusă 

361. Contabilitate 361.1. Contabilitate 
Licenţiat în 

economie 
3 ani 4 ani 

 

Programul de studii la specialitatea Contabilitate este acreditat internaţional 

de organismul profesional global ACCA. Aceasta înseamnă că absolvenţii 

facultăţii Contabilitate vor beneficia de 6 scutiri la susţinerea celor 9 examene 

pentru o diplomă ACCA.  

3.2   Studii superioare de masterat 

Programe de master:  

Domeniu de formare 

profesională 
Programul de master Titlu obţinut 

Durata 

studiilor 

361. Contabilitate  
Contabilitate şi audit 

(CA) 

Master în Ştiinţe 

economice 
2 ani 

361. Contabilitate  Audit financiar (AF) 
Master în Ştiinţe 

economice 
2 ani 

361. Contabilitate 

Finanţe   

Finanţele şi contabilitatea 

firmei (FCF) 

Master în Ştiinţe 

economice 
2 ani 

 

3.3   Studii de doctorat 

Facultatea Contabilitate este responsabilă de specialitatea: 
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Domeniu Specialitatea 
Titlul 

obţinut 

Durata studiilor 

Învăţământ cu 

frecvenţă la zi 

Învăţământ cu 

frecvenţă redusă 

361. Contabilitate 

522.02. 

Contabilitate; 

audit; analiza 

economică 

Doctor în 

economie 
3 ani 4 ani 

 

Doctoratul presupune două componente de organizare didactică şi ştiinţifică. 

În cadrul primei faze doctoranzilor le sunt dezvoltate aptitudini prin intermediul 

unor module disciplinare obligatorii (limba străină, metodologia cercetării, 

informatica, specialitatea). În faza ştiinţifică, cerinţa de bază este publicarea 

lucrărilor ştiinţifice şi susţinerea tezei de doctor în economie. 

 

4. Sistemul intern de asigurare a calităţii 

Sistemul intern de asigurare a calităţii la facultatea Contabilitate funcţionează în 

baza Sistemului de Management a Calităţii, care se implementează începînd cu 

martie 2008, în corespundere cu prevederile Standardului Internaţional ISO 

9001:2008. Facultatea Contabilitate a aprobat obiectivele calităţii pentru anul 

2014-2015 la şedinţa consiliului facultăţii din Consiliului facultăţii din 09 

septembrie 2014. Pe parcursul anului de studiu au fost realizate obiectivele 

strategice ca parte componentă din politica în domeniul calităţii ASEM, care se 

referă la: 

➢ îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor educaţionale şi adecvarea 

acestora la exigenţele pieţii forţei de muncă pentru a menţine un nivel 

înalt de satisfacţie a clienţilor, angajaţilor şi tuturor părţilor interesate; 

➢ compatibilitatea şi alinierea activităţilor ASEM la practicile academice 

din ţările Uniunii Europene şi alte state cu un nivel înalt de dezvoltare; 

➢ dezvoltarea continuă a competenţelor profesionale ale personalului 

didactic de cercetare şi conştientizarea importanţei acestora în 

asigurarea calităţii serviciilor; 
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➢ îmbunătăţirea continuă a tuturor proceselor desfăşurate în ASEM, 

considerând prioritare principalele ei dimensiuni: învăţământ, 

cercetare ştiinţifică şi inserţie socială. 

Modul de executare şi raportul privind realizarea obiectivelor menţionate în 

domeniul calităţii au fost discutate şi aprobate la şedinţele Consiliului facultăţii din   

19 iunie 2015 (proces verbal nr.7). 

 În scopul respectării prevederilor ISO 9001:2008 şi a cerinţelor SMC la data 

de 09.12.2014 la facultatea Contabilitate a fost efectuat auditul intern. Echipa de 

auditori în componenţa: auditor principal – dl Baciu Sergiu, auditori: dl Coandă 

Ilie, dna Stihi Ludmila, dna Buşmachiu Eugenia a constatat menţinerea Sistemului 

de Management al Calităţii la facultatea Contabilitate conform cerinţelor ISO 

90001:2008 cu depistarea unor neconformităţi: 

 - la decanat – 2 observaţii, pentru care în termenele prevăzute au fost 

întreprinse acţiunile stabilite de auditorii interni. - la catedra „Contabilitate şi 

audit” – 1 neconformate, pentru care în termenele prevăzute au fost întreprinse 

acţiunile stabilite de auditorii interni. 

Rapoartele de audit intern a fost închise în termenele stabilite. În scopul 

asigurării calităţii procesului de studii catedrele facultăţii au fost implicate activ în 

perfecţionarea programelor analitice, elaborarea de noi note de curs, manuale etc.  

Toate catedrele au elaborat Programele analitice ale cursurilor pentru 

disciplinele de la Ciclul I Licenţă şi ciclul II Masterat, conform procedurilor 

sistemului managementului calităţii înregistrate în P-V nr. 1 din 30.08.2014 al 

Consiliului facultăţii. 

Un mijloc efectiv pentru evaluarea nivelului de predare a profesorilor este 

organizarea lecţiilor deschise şi asistarea profesorilor, şefilor de catedră, decanului 

la lecţiile colegilor. Analiza lecţiilor se efectuează în cadrul şedinţelor catedrei prin 

intermediul „Fişelor de Evaluare a Cursului” FEC 7.5.1/1. 
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5. Informaţii despre studenţi 

5.1. Contingentul de studenţi 

Ciclul I Licenţă 

Învăţământ cu frecvenţă la zi Învăţământ cu frecvenţă redusă 

Anul I Anul II Anul III Anul I Anul II Anul III Anul IV 

8 grupe 

212 studenţi 

9 grupe 

225 studenţi 

10 grupe 

227 studenţi 

4 grupe 

134 studenţi 

4 grupe 

173 studenţi 

5 grupe 

186 

studenţi 

5 grupe 

190 

studenţi 

17 grupe 664 studenţi 18 grupe 683 studenţi 

35 grupe 1347 studenţi 

 

5.2. Reuşita studenţilor pe anii de studii 

Învăţământ cu frecvenţă  
Specialitatea 

361.1 
Anul I Anul II Anul III TOTAL 

Nr. de 

studenţi 

Reuşita 

academică, 

% 

Nr. de 

studenţi 

Reuşita 

academică

, % 

Nr. de 

studenţi 

Reuşita 

academică

, % 

Nr. de 

studenţi 

Reuşita 

academică

, % 

Contabilitate 212 53,77 225 55,56 227 92,07 664 67,47 

 

 Învăţământ cu frecvenţă redusă 
Speciali

tatea 

361.1 

Anul I Anul II Anul III Anul IV TOTAL 
Nr. de 

studenţi 

Reuşita 

academică
% 

Nr. de 

studenţi 

Reuşita 

academică 
% 

Nr. de 

studenţi 

Reuşita 

academică
% 

Nr. de 

studenţi 

Reuşita 

academică% 

Nr. de 

studenţi 

Reuşita 

academică% 

Contab

ilitate 
134 30,6 173 52,6 186 10,22 190 94,74 683 48,46 

 

5.3. Rezultatul examenului de licenţă 

Susţinerea examenelor de licenţă şi a tezelor de licenţă anul III învăţământ cu 

frecvenţa la zi şi anul IV cu frecvenţa redusă  

Susţinerea examenelor de licenţă s-a desfăşurat de la 01 iunie până la 10 iunie 

2015. În cadrul Examenul de Licenţă au fost susţinute 3 probe: proba fundamental-

teoretică (Teorie economică), proba de specialitate (Contabilitate) şi susţinerea 

tezei de licenţă. În această perioadă, la facultatea „Contabilitate”,  au activat 6 

comisii pentru examenele de licenţă: 

Din numărul total al absolvenţilor promoţiei 2015 au fost admişi la susţinerea 

examenelor de licenţă 380 studenţi: 

✓ la învăţământ cu frecvenţa - 205 studenţi 

✓ la învăţământ cu frecvenţa redusă - 175 studenţi. 
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Din cei admişi  la Examenul de Licenţă  nu s-au prezentat  9 studenţi, din 

care:  

✓ la învăţământ cu frecvenţa la zi - 5 studenţi 

✓ la învăţământ cu frecvenţa redusă - 4 studenţi. 

Rezultatele susţinerii examenelor de licenţă:  

La Examenele de Licenţă susţinute de către studenţii facultăţii 

„Contabilitate” învăţământ la zi, din 205 studenţi admişi la examene s-au prezentat 

200 studenţi, care au obţinut următoarele rezultate: 

 42 note de „10” sau 21%” 

 32 note de „9” sau 16%; 

 58 note de „8” sau 29%; 

 38 note de „7” sau 19%; 

 22 note de 6 sau 11 % ; 

 8 note de 5 sau 4% ; 

La Examenele de Licenţă susţinute de studenţii facultăţii „Contabilitate”  la 

învăţământ cu frecvenţă redusă, din 175 studenţi admişi la examen s-au prezentat 

171 studenţi, care au obţinut următoarele rezultate: 

 13 note de „10” sau 8%  

 26 note de „9” sau 15%  

 43 note de „8” sau 25%  

 38 note de „7” sau 22%  

 41 note de „6”  sau 24%  

 10 note „5” sau 6% . 

 

 Astfel, în total pe facultate la Examenul de Licenţă la învăţământ cu 

frecvenţă la zi nota medie este de 8,04 puncte, inclusiv: 

Teoria economică – nota medie 7,91 puncte; 

Contabilitate – nota medie 8,02 puncte; 

Teza de licenţă – nota medie 8,18 puncte. 
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În total pe facultate la Examenul de Licenţă la învăţământ cu frecvenţă redusă 

nota medie este de 7,42 puncte, inclusiv: 

Teoria economică – nota medie 7,18 puncte; 

Contabilitate – nota medie 7,37 puncte; 

Teza de licenţă – nota medie 7,7 puncte. 

Tabelul 1 

Rezultatele susţinerii tezelor de masterat, specialitatea "Contabilitate şi 

audit" şi „Audit financiar” 

Nota "10" Nota "9" Nota "8" Nota "7" Nota 

"6" 

Nota 

"5" 

Total 

Comisia I 

5 8 12 7 7 - 39 

12,80% 20,51% 30,79% 17,95% 17,95% - 100% 

Comisia II 

11 16 6 3 2 1 39 

28% 41% 15% 8% 5% 3% 100% 

Comisia III 

4 3 3 5 2 - 19 

23,54% 17,64% 17,64% 29,42% 11,76 - 100,00% 

 Comisia I „Audit financiar” 

10 4 1 - -  15 

67,00% 26,00% 7,00% - -  100,00% 

 

- 30 note de „10” sau 27%; 

- 31 note de „9” sau 28% ; 

- 22 note de „8” sau 20%; 

- 15 note de „7” sau 14%; 

- 11 note de „6” sau 10%; 

- 1 note de „5” sau   1%; 

Concluzii, propuneri şi sugestii ale preşedinţilor examenelor de licenţă: 

Concluzii: Conducerea ASEM a manifestat o responsabilitate înaltă privind 

organizarea şi monitorizarea examenelor de absolvire la specialitatea 

"Contabilitate”. Examenele de licenţă la specialitatea "Contabilitate" au fost 

organizate şi monitorizate conform cerinţelor regulamentare, fără abateri sau 

încălcări: 

• din timp au fost formate şi aprobate Comisiile examenelor de licenţă; 
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• au fost la timp elaborate şi repartizate temele tezelor de licenţă la studenţi; 

• temele tezelor de licenţă sunt corelate cu programele cursurilor studiate de 

către studenţi; 

• auditoriile au fost pregătite, fiind create condiţii lucrative pentru examene şi 

susţinerea tezelor de licenţă; 

• disciplina membrilor comisiei şi a studenţilor a corespuns regulamentului 

privind organizarea susţinerii examenului de licenţă.  

• aprecierea cunoştinţelor la absolvenţi de către membrii comisiilor a avut loc 

fără divergenţe de păreri, de comun acord. 

Propuneri:  

• Examinarea posibilităţii încheierii contractelor între ASEM şi unităţile 

economice privind efectuarea practicii de producţie şi de licenţă, având drept 

scop rezolvarea problemei locurilor de practică şi ridicarea nivelului petrecerii 

acesteia; 

•  Soluţionarea divergenţelor dintre practica de producţie şi practica de licenţă. 

Examinarea posibilităţii susţinerii prealabile a tezei de licenţă în cadrul 

susţinerii practicii de licenţă.  

•  Examinarea posibilităţii modificării cerinţelor faţă de conţinutul tezelor de 

licenţă şi de master, având ca scop ridicarea nivelului calităţii acestora şi 

excluderea gradului înalt de coincidenţă. 

• Soluţionarea problemei divergenţelor dintre materialul plasat pe Repozitoriul 

ASEM şi cel prezentat conducătorului ştiinţific şi ulterior în teza de licenţă 

finală, fapt ca va responsabiliza studenţii şi va exclude plagiatul. Această 

problemă poate fi soluţionată prin permisiunea electronică a conducătorilor la 

plasarea tezei pe Repozitoriul ASEM; 

•  Activizarea procesului de elaborare şi editare a suportului didactic (manuale, 

note de curs, curs universitar, aplicaţii practice, etc.) pentru disciplinele 

catedrei. 
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Absolvenţii specialităţii Contabilitate din cadrul ASEM au demonstrat un 

nivel de cunoştinţe satisfăcător. Pe de o parte au fost prezentate răspunsuri ample 

ale unor studenţi, care demonstrează nivelul înalt al cunoştinţelor teoretice şi 

aptitudinilor practice; pe de altă parte unii studenţi au prezentat cunoştinţe slabe, n-

au putut să răspundă la întrebările simple ale membrilor comisiei.   
 

5.4. Evidenţa studenţilor orfani 

În anul de studii 2014 – 2015 în cadrul facultăţii Contabilitate şi-au făcut 

studiile 4 studenţi orfani. 

Tabelul 2 

Evidenţa studenţilor orfani 

Nr. 
Anul de studii şi 

grupa 

Absolvenţi 

în anul 

curent 

(da/nu) 

Numele, 

prenumele 

studentului 

Specialitatea 
Statutul 

studentului 

Tipul 

admiterii 

1 I, Con 146 Nu Cojuhari 

Gabriela 

Contabilitate orfan buget 

2 I, Con 148 Nu Cazacu 

Aliona 

Contabilitate orfan buget 

3 II, Con 133 Nu Ianducova 

Maria 

Contabilitate orfan buget 

4. II, Con 133 Nu Mereniuc 

Cristina 

Contabilitate orfan buget 

 

5.5. Asigurarea studenţilor cu cămin 

În anul de studii 2014 – 2015, 116 de studenţi ai facultăţii Contabilitate în 

baza cererilor depuse au fost asiguraţi cu cămin. 

6. Informaţii privind personalul didactic 

Asigurarea facultăţii cu cadre didactice titulare pe parcursul anului 2014-2015 

se prezintă astfel: 

Tabelul 3 

Structura cadrelor didactice titulare ce activează la catedrele facultăţii 

Contabilitate 
 

Sexul Catedra Dr.hab Dr.ec Prof.univ Conf.univ Lect.sup. Lect.univ 

Bărbaţi Contabilitate 

şi audit 

3 6 3 5 2 1 

Contabilitate 

şi analiză 

- 3 - 3 - - 
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economică 

Femei Contabilitate 

şi audit 

- 14 - 14 6 - 

Contabilitate 

şi analiză 

economică 

- 14 - 12 10 3 

Total 3 37 3 34 18 3 

 

Asigurarea facultăţii cu cadre didactice angajate prin cumul pe parcursul 

anului 2014-2015 se prezintă astfel: 

Tabelul 4 

Structura cadrelor didactice ce activează prin cumul la catedrele 

facultăţii Contabilitate 
 

Sexul Catedra Dr.hab Dr.ec Prof.univ Conf.univ Lect.sup. Lect.univ 

Bărbaţi Contabilitate 

şi audit 

- - - - 1 - 

Contabilitate 

şi analiză 

economică 

- - - - - - 

Femei Contabilitate 

şi audit 

- - - 2 - - 

Contabilitate 

şi analiză 

economică 

- - - - - - 

Total - - - 2 1 - 

 

 

 

 

7. Informaţii privind implementarea programelor şi strategiilor naţionale 

În anul universitar 2014-2015 la facultatea Contabilitate au fost realizate o 

serie de activităţi în vederea implementării programelor şi strategiilor naţionale: 

• Programul naţionale de promovare a modului sănătos de viaţă pentru anii 

2007-2015 – studenţii şi colaboratorii facultăţii au participat activ la 

diverse competiţii sportive organizate de Catedra Educaţie Fizică şi Sport 

din cadrul ASEM; 

• Strategia naţională antidrog pe anii 2011-2018-  curatorii grupelor 

academice, în vederea promovării unui mod sănătos de viaţă fără droguri, 
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au organizat discuţii cu studenţii facultăţii Contabilitate despre daunele şi 

consecinţele acestui viciu; 

• Programul naţional de asigurare a egalităţii de gen pe anii 2007-2015 - 

studenţii facultăţii Contabilitate, indiferent de genul acestora, sunt asiguraţi 

cu burse de studii şi cămin în funcţie de rezultatele sesiunilor de 

examinare, de asemenea aceştia în mod egal participă la diverse activităţi 

ştiinţifice, culturale, sportive; 

• Politicile de ocupare a forţei de muncă pe anii 2007-2015 – cadrele 

didactice din cadrul facultăţii Contabilitate contribuie esenţial la formarea 

continuă a specialiştilor în domeniul contabilităţii şi auditului prin ţinerea 

lecţiilor, organizate de ACAP, Contabil Service, Ministerul Finanţelor, 

Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei etc.  

 

8. Activitatea de cercetare – inovare 

8.1 Numărul conducătorilor ştiinţifici şi doctoranzilor 

În anul universitar 2014-2015 7 cadre didactice din cadrul facultăţii 

Contabilitate și-au prelungit activitatea în calitate de conducători ştiinţifici a 

tezelor de doctor la 13 doctoranzi la specialitatea 08.00.12 „Contabilitate; audit; 

analiză economică”, din care 6 doctoranzi la secţia cu frecvenţă şi 7 la secţia cu 

frecvenţă redusă. În baza cererii depuse a fost exmatriculat din doctorat dnul Ursu 

Alexei din propria iniţiativă. 

În perioada raportată au fost susţinute 3 teze de doctor la specialitatea 522.02 

„Contabilitate; audit; analiză economică” după cum urmează: 

• Bădicu Galina cu tema: „Aspecte problematice ale contabilităţii 

rezultatelor financiare în telecomunicaţii” la specialitatea 522.02 

„Contabilitate; audit; analiză economică”, conducător ştiinţific, d-l Bucur 

Vasile, doctor habilitat în economie, prof. univ.; 

• Bajan Maia cu tema: „Particularităţile contabilităţii şi controlului de 

gestiune în întreprinderile producătoare de mobilă” la specialitatea 
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522.02 „Contabilitate; audit; analiză economică”, conducător ştiinţific, d-

na Bajerean Eudochia, doctor în economie, conf. univ.; 

• Slobodeanu Svetlana cu tema: „Probleme ale auditului ciclului de 

procurări-plăţi” la specialitatea 522.02 „Contabilitate; audit; analiză 

economică”, conducător ştiinţific, d-ul Nederiţa Alexandru, doctor 

habilitat în economie, prof. univ. 

10 profesori din cadrul facultăţii sunt membri ai Seminarul Ştiinţific de profil, 

în cadrul căruia au fost susţinute 2 teze de doctor (dnei Bajan Maia şi dnei 

Slobodeanu Svetlana), toate fiind recomandate spre susţinere la susţinere la 

Consiliul Ştiinţific Specializat la specialitatea 522.02 „Contabilitate; audit; analiză 

economică”. 

 

8.2 Manifestări ştiinţifice, publicaţii ştiinţifice şi metodico-didactice, stagii 

peste hotare 

În anul universitar 2014-2015 cadrele didactice ale facultăţii Contabilitate au 

participat la diverse manifestări ştiinţifice, cum ar fi: 

❖ Conferinţa ştiinţifico-practică naţională cu genericul ,,Oportunităţi de 

dezvoltare a contabilităţii şi finanţelor aliniate noilor 

reglementării”,12.09.2014, UCCM; 

❖ Conferinţa ştiinţifică internaţională „Competitivitate şi inovarea în 

economia cunoaşterii”, 26-27 septembrie 2014, Chişinău, ASEM; 

❖ Conferinţa ştiinţifică internaţională „Rolul ştiinţei şi educaţiei în 

implementarea acordului de asociere la Uniunea Europeană”, 5 februarie 

2015, Chişinău, ASEM; 

❖ Mesa rotundă cu genericul „Abordări şi controverse privind contabilitatea 

conform noilor reglementări”, din 23 martie 2015 dedicată Profesorului 

universitar V. Bucur la cea de-a 75-a aniversare; 

❖ Conferinţa ştiinţifică internaţională „Contabilitatea, auditul şi analiza 

economică între conformitate, schimbare şi performanţă”, 2 aprilie 2015, 

Chişinău, ASEM; 
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❖ Congresul II Naţional al Contabililor din Republica Moldova, cu genericul 

„Profesia Contabilă – Viziune pentru viitor” (Dima M., Muntean N.); 

❖ Cea de-a 41 –a Conferinţă anuală a Societăţii Române de Analiză 

Economico-Financiară, 29-31 mai 2015, Timişoara; România (Muntean 

N.); 

❖ II Международная научно-практическая конференция, Полоцкий 

госуниверситет, Беларусь, 4-5 июня 2015. 

Facultatea Contabilitate în parteneriat cu ACAP și ACCA au organizat cu 

ocazia zilei profesionale a contabilului Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 

,,Contabilitatea, auditul şi analiza economică între conformitate, schimbare şi 

performanţă”, din 02 aprilie 2015. 

De asemenea facultatea a organizat cu suportul Băncii Mondiale Round table 

on “Education for opportunity: Starting the Process of Change”, Chișinău, 26 

noiembrie 2014. 

În șirul evenimentelor se înscrie Masa rotundă cu genericul „Abordări şi 

controverse privind contabilitatea conform noilor reglementări”, din 23 martie 

2015 dedicată Profesorului universitar V. Bucur la cea de-a 75-a aniversare, 

precum și colocviul științific “Abordări teoretice și practice ale contabilității 

moderne” din 10 iulie 2015, dedicată profesorului universitar Viorel Țurcanu la 

cea de-a 70-a aniversare.  

 

 

De asemenea o atenție deosebită s-a acordat activităților extracurriculare ale 

studenților.  

În această ordine de idei menționăm despre Jocul intelectual Studențesc 

Profesia contabilă – în contextul integrării europene, care a avut loc la 26 

martie 2015. În cadrul acestui concurs s-au confruntat două echipe: o echipă 

formată din studenții facultății Contabilitate și alta din studenții de la Finanțe și 

Business și administrare.  
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Un alt important eveniment a fost Concursul Studenţesc Internaţional 

„Profesia CONTABILĂ – O CARIERĂ DE SUCCES”, faza preliminară 

desfăşurată la 8 mai în ASEM şi faza finală la 19-20 mai la Suceava, organizat de 

facultatea Contabilitate ASEM împreună cu Departamentul „Contabilitate, Finanţe 

şi Informatică Economică” din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare”, din Suceava. 

La 22 octombrie 2015 a avut loc Întâlnirea studenților de la ciclul I Licență cu 

reprezentanții companiei KPMG “Internship in Financial Audit with KPMG 

Moldova (full-time)”, in cadrul căreia le-a fost prezentată compania și oferite stagii 

de practică cu perspectiva de angajare.  

În luna noiembrie în vizită la studenții facultății Contabilitate a fost Șeful 

Inspectoratului Fiscal Principal de Stat Ion Prisăcari. În cadrul acestor discuții le-a 

adus la cunoștință despre noutățile cele mai recente din activitatea IFPS dar și din 

domeniul fiscalității. De asemenea le-a vorbit despre oportunitățile de petrecere a 

stagiului de practică în cadrul IFPS, dar și despre locurile vacante.  

 

La fel pe parcursul anului de studii 2014-2015, cadrele didactice ale facultăţii 

au participat: 

Tabelul 5 

Manifestări ştiinţifice la care au participat colaboratorii facultăţii 

Contabilitate 
Activitatea în care s-a participat Perioada 

desfăşurării 

Participanţii 

Seminarul ştiinţific „Politici şi strategii  de 

asigurare a calităţii auditului financiar USM 

26.03.2015 Cojocari Ala 

Conferinţa Internaţională „Gestion de 

Ressouces et Guvernance”, Sofia, Bulgaria 

19-20 

septembrie 2014 

Bîrcă Aliona 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Corporate  

governance: instrument of recovery and 

development of performance 

28-29 mai 2015 Bîrcă Aliona 

Elsevie workshop, Iaşi, România 24 martie 2015 Bîrcă Aliona 

Accounting and Auditing Perspectives - 

Timisoara – Romania, 2nd International 

Conference – 16-18 octomber 2014  

http://filcom.uvt.ro/index.php/AAP/2014/paper

/view/127 

– 16-18 

octomber 2014  

 

Grigoroi Lilia 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА, 

АНАЛИЗА 

И КОНТРОЛЯ КАК МЕХАНИЗМОВ 

4 – 5 июня 2015 

г. 

Grigoroi Lilia 

http://filcom.uvt.ro/index.php/AAP/2014/paper/view/127
http://filcom.uvt.ro/index.php/AAP/2014/paper/view/127
http://filcom.uvt.ro/index.php/AAP/2014/paper/view/127
http://filcom.uvt.ro/index.php/AAP/2014/paper/view/127
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ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ 

II международной научно-практической 

конференции 

(Новополоцк, 4 – 5 июня 2015 г.) 
IECS 2015, Suceava, România 

http://iecs.ulbsibiu.ro/programme/IECS_2015_final

_program.pdf 

 Grigoroi Lilia 

Conferinţa Profesională „Perspective fiscale şi 

contabile la început de 2015”, ACAP 

15 decembrie 

2014 

Dima Maria 

Forumul „Fostering the Knowledge Triangle in 

Moldova”, ASEM 

 

 

4-6 februarie 

2015 

Lazari L., Bădicu G., 

Bajan M., Muntean N., 

Ţurcan L., Călugăreanu D., 

Mihaila S., Braşoveanu A., 

Chirilov N., Gavriliuc L., 

 Paladi V., Cojocari A.,  

Tolmaţchi S., Gudima G. 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională  „Politici şi 

mecanisme de inovare şi dezvoltare a 

proceselor economico-financiare şi sociale în 

plan naţional şi internaţional”, USM 

31.10-1.11 2014 Muntean N., 

Cojocari A., 

Tolmaţchi S. 

Conferinţa Internaţională  „Professional 

Education and Economic Needs of the Blak 

Sea Region” 

24 aprilie 2015 Muntean N., Harea R.,  

Călugăreanu D. 

Gavriliuc L 

Conferinţa Internaţională „MoodleMoot 

Moldova 2015”, ASEM 

30.03 – 3.04 

2015 

Călugăreanu D. 

Congresul II Naţional al Contabililor din 

Republica Moldova,  

4 aprilie 2015 Bajan M.,  Lazari L., 

Ţurcan L., Badicu G., 

Gudima G., Harea R., 

Muntean N., Dima M., 

Gavriliuc L., Cojocari A., 

Tolmaţchi S. 

Conferinţa naţională  „Dezvoltarea  

organizaţiilor şi proiectelor de binefacere în 

RM”, ACAP 

4 decembrie 

2014 

Harea R. 

Masa Rotundă „Sistemul de asigurări sociale în 

RM: actualitate şi perspective” 

28.11.2014 Paladi V 

Seminar de Instruire în domeniul auditului, 

CFRR 

13-14 mai 2015 Paladi V. 

Gavriliuc L. 

Formare naţională destinată profesorilor de 

limba franceză 

14 noiembrie 

2014 

Gavriliuc L 

Conferinţa La MANCHE, Universitatea Agrară 

de stat 

12 mai 2015 Gavriliuc L. 

Conferinţa Internaţională „Schimbările şi 

experienţa internaţională în fiscalitate, 

contabilitate şi finanţe –oportunităţi pentru 

RM”, 

5 martie 2015 Gavriliuc L. 

 

http://iecs.ulbsibiu.ro/programme/IECS_2015_final_program.pdf
http://iecs.ulbsibiu.ro/programme/IECS_2015_final_program.pdf
http://iecs.ulbsibiu.ro/programme/IECS_2015_final_program.pdf
http://iecs.ulbsibiu.ro/programme/IECS_2015_final_program.pdf
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În anul universitar 2014-2015 cadrele didactice ale facultăţii Contabilitate au 

publicat 148 lucrări ştiinţifice şi metodico-didactice. 

Tabelul 6 

Publicaţiile cadrelor didactice ale facultăţii Contabilitate în anul 

universitar 2014-2015 
Catedra Manuale Monografii Articole 

ştiinţifice 

Lucrări 

metodico-

didactice 

Total 

Contabilitate 

şi audit 

1 - 61 5 67 

Contabilitate 

şi analiză 

economică 

1 1 75 4 81 

Total 2 2 136 9 148 

 

Desfăşurarea stagiilor de perfecţionare profesională în cadrul entităţilor la 

facultatea Contabilitate pe anul universitar 2014-2015 se prezintă astfel: 

Tabelul 7 

Stagiile de perfecţionare ale cadrelor didactice din cadrul facultăţii 

Contabilitate pe anul universitar 2014-2015 în cadrul entităţilor 
Nr. 

 

Numele, prenumele Denumirea entităţii vizitate Perioada 

1. Maia Bajan stagiu de dezvoltare profesională la 

entitatea  SA „Lismar-Ven” 

01.06. – 22.06.2015 

2. Lazari Liliana stagiu de dezvoltare profesională la 

entitatea  SA „Top-Brroker” 

01.06 – 15.06.2015 

3. Ţurcan Ludmila stagiu de dezvoltare profesională la 

entitatea SRL „Cinci Stele Tur” 

12.05 – 26.05. 2015 

4. Chirilov Nelea stagiu de dezvoltare profesională la 

entitatea  SA „Zorile” 

01.03. – 31.03. 2015 

5. Gherasimov Mihail 1. stagiu de dezvoltare profesională la 

entitatea SRL „Milenium Agro” 

2. stagiu de dezvoltare profesională la 

entitatea SRL „Artintimi” 

16.02 – 27.02.2015 

 

11.05 – 22.05.2015 

6. Bădicu Galina stagiu de dezvoltare profesională la 

entitatea SRL „Nanuna” SC 

02.02. – 28.02. 2015 

7. Erhan Lica stagiu de dezvoltare profesională la 

entitatea ,,Erh-Trans” SRL  

20.11  – 10.12. 2014. 

8. Mihaila Svetlana 

 

stagiu de dezvoltare profesională la 

entitatea la ,,Nona-Auto Consult” SRL 

20.11. – 10.12  2014 

9. Dutca Daniela stagiu de dezvoltare profesională la 

entitatea Î.M. „MicroInvest” SRL 

17.11. -17.12. 2014 

10. Iachimovschi Anatol stagiu de dezvoltare profesională la 

entitatea SRL „Sovirina-Audit”, Chișinău 

08-22.12.2014 

11. Dragomir Natalia stagiu de dezvoltare profesională la 15.11.2014-
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entitatea BC „Moldova-Agroindbank” 

SA, Chișinău 

15.02.2015 

 

La fel, pe parcursul anului de studii 2014 -2015 cadrele didactice din cadrul 

catedrei au efectuat stagii de dezvoltare profesională în cadrul instituţiilor de 

învăţământ din străinătate şi alte organizaţii (Banca Mondială), după cum urmează: 

Tabelul 8 

Stagiile de perfecţionare ale cadrelor didactice din cadrul facultăţii 

Contabilitate pe anul universitar 2014-2015 
Nr. 

 

Numele, prenumele Denumirea instituţiei de învăţămînt 

vizitate 

Perioada 

1. Grigoroi Lilia The 2nd CFRR and IFAC Regional 

Forum for PAOs of the countries of 

central, southeast and eastern Europe, 

Vienna, Austria  

03.06.2014 

2. Grigoroi Lilia The workshop CFRR “Improving audit 

quality by transposing relevant EU 

requirements”, Tbilisi 

06-07.10.2014 

3. Grigoroi Lilia The workshop CFRR “Education for 

opportunity: Starting the Process of 

change”, Tbilisi 

8-9.10.2014 

4. Grigoroi Lilia Forumul Naţional al Practicilor Mici şi 

Mijlocii, ediţia a V-a, Inovare şi calitate 

– noi valenţe pentru PMM, CECCAR, 

Bucureşti, Romania 

8-9.09.2014 

5. Grigoroi Lilia Congresul CECCAR 2014 „Noi 

dimensiuni şi provocări ale profesiei 

contabile: Competitivitate, Inovaţie şi 

Conformitate”  

11.09.2014 

6. Grigoroi Lilia Восьмая «Встреча без границ», 

«Инфраструктура качества 

финансовой отчётности. Роль 

профессионального сообщества 

и экспертных организаций», Moscova  

12-13.09.2014 

 Grigoroi Lilia A&A CoP Workshop on transposing EU 

requirements, Bucharest 
27-28 April 2015, 

 Grigoroi Lilia EduCoP, Education for opportunity: 

Developing the Accounting Curriculum for 

Universities, Kyiv 

25–26 February 

2015, 

7. Cechina Ecaterina Program de sporire a calificarii organizat 

de catre Institutului pentru Dezvoltare 

Economica  WIFI International, Viena, 

Austria 

2-3.07.2014 

8. Lapiţcaia Liudmila The workshop CFRR “Reparis 5th Audit 

training-of trainers”, Vienna 

18-19.11.2014 

9. Lapiţcaia Liudmila The workshop CFRR “Reparis Audit 

training-of trainers”, Vienna 

11-12.02.2014 

10. Manoli Mihail Second Accounting and Auditing 6-7.11.2014 



 22 

Grigoroi Lilia Standards Community of Practice 

(A&ACoP) STAREP, organizat de 

Banca Mondială, Tbilisi 

11. Muntean Neli Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-

Napoca 

09.03 – 14.03 2015 

12. Braşoveanu Adriana  Universitatea ASE Bucureşti 01.05 – 31.05. 2015 

13. Călugăreanu Diana   Universitatea ASE Bucureşti 01.06. – 30.06. 2015 

14. Cojocarin Ala  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din 

Iaşi  

11.05. – 25.05.2015 

15. Ghedrovici Olesea ACCA&IAAER Paper Development 

Workshop, Universitatea din Florenţia, 

Italia 

13.11.-15.11.2014 

16. Lazari Liliana 

Grigoroi Lilia 

Centrul pentru Reforma Raportării 

Financiare al Băncii Mondiale, CFRR, 

Baku, Azerbaijan 

20.05 – 21.05.2015 

17. Paladi Valentina Centrul pentru Reforma Raportării 

Financiare al Băncii Mondiale, CFRR, 

Tbilisi, Georgia 

8.09 -09.09. 2014 

 

Un alt domeniu al activităţii de cercetare-inovare este participarea cadrelor 

didactice din cadrul facultăţii în diferite structuri cu scop ştiinţific şi anume: 

▪ Membri ai Consiliului Consultativ pe lîngă Ministerul Finanţelor (prof.univ 

A. Nederiţă, prof.univ. V. Bucur,. conf.univ. L. Grabarovschi, conf.univ. N. 

Ţiriulnicova); 

▪ Vice-preşedinte al Consiliului Naţional pentru Coordonarea şi Avizarea a 

actelor normative în domeniul contabilităţii şi auditului (Nederiţa A. – 

prof.univ., dr.hab.); 

▪ Membru grupului de lucru a Ministerului Finanţelor privind elaborarea 

Ghidului de întocmire a situaţiilor financiare conform noilor SNC (Nederiţa 

A. – prof.univ., dr.hab.); 

▪ membru grupului de lucru a Ministerului Finanţelor privind elaborarea 

Indicaţiilor metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile 

necomerciale (Nederiţa A. – prof.univ., dr.hab.); 

▪ membru al Consiliului Metodologic  pe lângă Ministerul Finanţelor 

(Bajerean E. - conf.univ.); 

▪ membru al Consiliului Naţional de Coordonare pentru examinarea şi 

avizarea proiectelor actelor normative în domeniul contabilităţii şi auditului 

în sectorul corporativ (Grabarovschi L. – conf.univ.); 
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▪ membru al Comisiei de certificare a auditorilor de pe lîngă Ministerul 

Finanţelor (Melnic G. – conf.univ., Gavriliuc L. – conf.univ.); 

▪ Membru al Consiliului de coordonare şi avizare a actelor normative în 

domeniul contabilităţii şi auditului pe lîngă Ministerul Finanţelor (conf.univ. 

P.Tostogan); 

▪ Preşedinte al Consiliului Ştiinţific Specializat (prof.univ. V. Ţurcanu); 

▪ Secretar ştiinţific al Consiliului Ştiinţific Specializat (conf.univ. L. 

Grabarovschi); 

▪ Preşedinte al Seminarului Ştiinţific de Profil (prof. univ. V.Ţurcanu); 

▪ Secretar al Seminarului Ştiinţific de Profil (conf.univ. N. Zlatina); 

▪ Membri ai Senatului ASEM (prof.univ V.Ţurcanu, conf.univ. L.Cauş, 

conf.univ. A.Popovici, conf.univ.L.Grigoroi); 

▪ Membru al Consiliului Consultativ a Curţii de Conturi (conf.univ. 

P.Tostogan); 

▪ Redactor-şef al revistei "Contabilitate şi audit" (conf.univ. P.Tostogan); 

▪ Membri ai Consiliului facultăţii "Contabilitate" (conf.univ. Lilia Grigoroi, 

conf.univ. A.Popovici, conf.univ.E.Bajerean, conf.univ. L.Grabarovschi, 

conf.univ.R.Cuşmăunsă, conf.univ.M.Nani, conf.univ.A.Iachimovschi, 

conf.univ.I.Ţugulschi, lector superior D.Grumeza, lector superior 

S.Caraman); 

▪ Membrii ai Consiliului de supraveghere a Activităţii de audit pe lângă 

Ministerul Finanţelor (conf.univ. M. Manoli, conf.univ. A. Ştahovschi); 

▪ Membri al Consiliului de Conformare din cadrul IFPS (conf. univ. Grigoroi 

Lilia); 

▪ Membru al Consiliului Consultativ din cadrul IFPS (conf.univ.P.Tostogan, 

prof.univ. Bucur V.); 

▪ Preşedinte al ACAP (conf. Lilia Grigoroi); 

▪ Membru al grupului de lucru instituit de Ministerul Educaţiei al RM privind 

elaborarea calificărilor în învăţământul profesional tehnic postsecundar 
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pentru calificarea Contabil, specialitatea Contabilitate (conf.univ. Cotoros 

I.). 

▪ vicepreşedintele al Comisiei de certificare a auditorilor de pe lângă 

Ministerul Finanţelor – Paladi V. dr., conf.univ ; 

▪ membru al Comisiei de certificare a auditorilor interni din sectorul public pe 

lângă Ministerul Finanţelor - Bîrcă A. dr., conf. univ; 

▪ membri ai Seminarului Ştiinţific de profil din ASEM la specialitatea 522.02 

Contabilitate; audit; analiza activităţii economice – Lazari L. dr., conf.univ., 

Paladi V. dr., conf.univ., Ţiriulnicova N. dr., conf.univ; 

▪ preşedinte al Comisiei Metodice a facultăţii ,,Contabilitate” – Lazari L. dr., 

conf.univ; 

▪ membri ai Comisiei Metodice a facultăţii ,,Contabilitate” – Bîrcă A. dr., 

conf.univ., Gavriliuc L. dr., conf.univ; 

▪ vicedirector al Centrului de studii în domeniul raportării financiar – 

manageriale şi auditului, ASEM  – Lazari L. dr., conf.univ. 

▪ tot colectivul catedrei ,,Contabilitate şi Analiză Economică” sunt membri ai 

Centrului de studii în domeniul raportării financiar-manageriale şi auditului, 

ASEM. 

O activitate distinctă reprezintă participarea membrilor catedrei în calitate de 

referenţi oficiali la teze de doctor (Ţiriulnicova N., conf.univ. – la Bădicu Galina 

din în 28.11.2014), precum şi ca membri ai Consiliilor Ştiinţifice Specializate de 

susţinere a tezelor de doctor (Lazari L. dr., conf.univ.. – susţinerea tezei de doctor 

la Bajan M. din 22.05.2015). 

Cadrele didactice ale facultății sunt membri în: 

1) Colegiul editorial științific al revistei EUROPEAN JOURNAL OF 

ACCOUNTING, FINANCE & BUSINESS http://www.accounting-

management.ro/?pag=es  Grigoroi Lilia; 

2) Colegiul editorial științific al revistei Audit financiar, România,  

ISSN – 1583–5812, pentru formatul tipărit ISSN – 1844-8801, pentru formatul electronic. Revista este 

indexată în ProQuest, Ebsco, Cabells, Ulrichs, SCIPIO,    Grigoroi Lilia, Mihaila S. 

http://www.accounting-management.ro/?pag=es
http://www.accounting-management.ro/?pag=es
http://www.accounting-management.ro/?pag=es
http://www.accounting-management.ro/?pag=es
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3) Colegiul editorial științific al revistei Журнал «Вестник профессиональных 

бухгалтеров  http://www.ipbr.org/vestnik/en/editorial-board/, Grigoroi Lilia 

4) Colegiul editorial științific al revistei Независимый аудитор. Revista este 

indexată în Ebsco, http://npv.n-auditor.com.ua/ua/vcheni/item/534-grigoroi-

lilia.html, Grigoroi Lilia 

5) colegiul editorial al revistei GLOBE RESEARCH USA – Ghedrovici O. dr., 

conf.univ; 

6) colegiul de redacţie a publicaţiilor periodice ,,Contabilitate şi audit” – Paladi 

V. dr., conf.univ., Ţiriulnicova N. dr., conf. univ. 

 

Profesorii titulari ai facultăţii participă activ, în calitate de lectori, la diverse 

cursuri de formare continuă a specialiştilor practicieni din domeniul contabilitate şi 

audit organizate de ACAP şi entitatea „Contabil-service”, Ministerul Sănătăţii, 

Ministerul educaţiei etc. Suplimentar la aceasta, activează în calitate de 

consultanţi-experţi în cadrul Ministerului de Finanţe. 

                  

9. Relaţii internaţionale 

 

Facultatea Contabilitate dispune de relaţii de colaborare cu toate universităţile 

din ţară şi cu un număr considerabil de instituţii de peste hotare, după cum 

urmează: 

▪ Catedra "Contabilitate şi informatică de gestiune" a Universităţii "A. I. 

Cuza" din Iaşi, România; 

▪ Catedra "Contabilitate şi control" a Universităţii tehnologice din Jitomir, 

Ucraina; 

▪ Catedra "Contabilitate, control şi analiza economică" din Sankt-

Petersburg, Rusia; 

▪ Universitatea din Omaha SUA, catedra "Contabilitate".  

Pe parcursul anului de studii 2014-2015 au fost încheiate noi acorduri de 

colaborare, după cum urmează:  

1. Acord de colaborare cu Universitatea de Economie din or. Odesa; 

http://www.ipbr.org/vestnik/
http://www.ipbr.org/vestnik/
http://www.ipbr.org/vestnik/
http://www.ipbr.org/vestnik/
http://www.ipbr.org/vestnik/en/editorial-board/
http://www.ipbr.org/vestnik/en/editorial-board/
http://npv.n-auditor.com.ua/ua/vcheni/item/534-grigoroi-lilia.html
http://npv.n-auditor.com.ua/ua/vcheni/item/534-grigoroi-lilia.html
http://npv.n-auditor.com.ua/ua/vcheni/item/534-grigoroi-lilia.html
http://npv.n-auditor.com.ua/ua/vcheni/item/534-grigoroi-lilia.html
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2. Acord de colaborare cu Inspecţia Financiară; 

3. Acord de colaborare cu catedra Evidenţa contabilă a UASM. 

Catedra "Contabilitate şi audit" deţine relaţii de parteneriat cu Ministerul 

Finanţelor al RM, Curtea de Conturi a RM, Biroul Naţional de Statistică, 

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Asociaţia Contabililor şi Auditorilor 

Profesionişti din RM, Companiile de audit. 
 

10. Activităţi extracuriculare a studenţilor facultăţii Contabilitate 

În anul universitar 2014-2015 şi-a continuat activitatea Consiliul studenţesc al 

facultăţii care activ a colaborat cu conducerea facultăţii, realizând diverse proiecte 

instructiv-educative. 

Un alt organ de autoguvernare studenţească care activează la facultate este 

Comitetul sindical al studenţilor facultăţii Contabilitate. Sindicaliştii facultăţii, pe 

parcursul anului, au organizat o serie de activităţi. 

Studenţii facultăţii au participat activ la activităţi organizate de administraţia 

facultăţii Contabilitate, manifestându-se atât în domeniile ştiinţifice, cât şi în 

domeniile socio-culturale şi organizatorice. astfel, menţionăm organizarea şi 

participarea lor la un şir de manifestări, precum: seminare informative, mese 

rotunde, flash-mob-uri, diverse concursuri şi dezbateri. De asemenea, în luna 

septembrie 2014 au fost colectate ajutoare materiale pentru Alexandru Budeanu, 

iar în luna decembrie 2014 s-au colectat fonduri pentru procurarea unui brad de 

Crăciun, precum şi pentru Caravana de Crăciun. 

Activitatea Consiliului Studenţesc al facultăţii Contabilitate poate fi 

considerată ca bună şi este detaliat prezentată în Raportul prezentat la Consiliul 

facultăţii Contabilitate. 

În cadrul facultăţii sistematic îşi desfăşoară activitatea cercurile ştiinţifice 

studenţeşti. 

❖ La catedra „Contabilitate şi audit” activează cercul studenţesc 

„Contabilitatea financiară şi managerială” – conducători lectorii superiori Caraman 

S. şi Ştelmakh A. 
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Cercul ştiinţific are  30  membri, în special studenţi ai anului II de studii. Pe 

parcursul anului de studii 2013-2014 au fost desfăşurate  9  şedinţe de lucru. În 

cadrul acestora au fost prezentate 14 comunicări ştiinţifice elaborate de către 

membrii cercului şi coordonate de către cadrele didactice ale catedrei 

„Contabilitate şi audit”.   

Cel mai frumos eveniment din activitatea  Cercului a fost organizarea şi 

desfăşurarea Concursului Intelectual Studenţesc cu tema „Profesia contabilă – în 

contextul Integrării Europene” din data de 26 martie 2015. Acest eveniment a fost 

organizat împreună cu Cercul ştiinţific studenţesc al catedrei „Contabilitate şi 

analiză economică”.  

De asemenea, moderatorii Cercului au fost activ implicaţi în organizarea 

Concursului Studenţesc Internaţional cu tema „Profesia contabilă – o carieră de 

succes”, faza preliminară din data de 6 mai 2015, iar membrii Cercului au 

participat cu comunicări ştiinţifice în cadrul concursului respectiv. În final, doi 

membri ai Cercului: Jieri Nicolai şi Ţurcan Ştefan au fost selectati pentru etapa 

finală desfăşurată în or. Suceava, România. 

La Simpozionul Ştiinţific al Tinerilor Cercetători din 24-25 aprilie 2015 au 

participat 10 studenţi – membri ai Cercului sau 71% din numărul total a studenţilor 

participanţi la Simpozion. În rezultat, din cinci locuri premiante trei au fost 

acordate studenţilor – membri ai Cercului, şi anume două locuri I şi un loc II. 

S-a gestionat pagina Cercului pe reţeaua de socializare FACEBOOK, prin 

care se postează avize, descrierea evenimentelor organizate în cadrul Cercului, 

poze de la şedinţele Cercului etc. 

De menţionat, că cu fiecare an creşte  interesul studenţilor faţă de această 

activitate, dar şi calitatea şedinţelor desfăşurate: toate lucrările fiind prezentate cu 

ajutorul mijloacelor tehnice de calcul, dezbateri aprinse lansate între raportori şi 

membri participanţi pe marginea comunicărilor prezentate etc. Se colaborează 

destul de eficient cu cadrele didactice. Nu s-au identificat careva probleme în 

activitatea cercului pe parcursul acestui an universitar. 
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❖ La catedra „Contabilitate şi Analiză Economică” activează 2 cercuri 

studenţeşti: 

- ,,Contabile” – condus de Erhan L. dr.,  conf. univ. şi Mihaila S. dr., 

conf. univ. – au fost desfăşurate 6 şedinţe cu prezentarea a 10 

comunicări, 

- ,,Analitic” – condus de Chirilov N. dr., conf. univ.  – au fost desfăşurate 

8 şedinţe cu prezentarea a 31 de comunicări. 

La şedinţele cercurilor ştiinţifice Studenţeşti din cadrul catedrei „Contabilitate 

şi Analiză Economică” au participat studenţi de la facultăţile: Contabilitate, 

Finanţe, Business şi administrarea afacerilor, Economie Generală şi Drept, Relaţii 

economice Internaţionale.  

Cercetarea ştiinţifică desfăşurată de către studenţi în cadrul Cercurilor 

Ştiinţifice ale catedrei a avut ca rezultat participarea acestora la Simpozionul 

Internaţional al Tinerilor Cercetători petrecut în 24-25 aprilie, unde au fost 

organizate două secţiuni: 

➢ „Provocările şi perspectivele contabilităţii în contextul integrării 

europene” fiind prezentate 15 rapoarte, 

➢ „Provocările analizei economico-financiare în contextul noilor 

reglementări contabile” fiind prezentate 26 de comunicări. 

 Profesorii catedrei au pregătit studenţi cu referate pentru participare la 

Concursul Studenţesc Internaţional ,,Profesia contabilă – o carieră de succes”, ce s-

a desfăşurat în două faze: preliminară la Chişinău 6 mai şi Suceava 19 -20 mai. 

Studenţii selectaţi la faza preliminară, care a avut loc la 6 mai 2015, ASEM, au fost 

invitaţi să participe la faza finală în incinta Universităţii ,,Ştefan cel Mare”, 

Suceava la 19-20 mai 2015. Din Suceava, studenţii ASEM-ului s-au întors cu 

premiul II –Garştea Valentina FCF 141m – coordonator ştiinţific Lazari L. dr., 

conf. univ., premiul special al Camerei de Comerţ şi Industrie din Suceava – Gonţa 

Nicoleta FB 121 –coordonator ştiinţific Mihaila S., dr. conf. univ. şi Erhan L dr., 

conf.univ. Toţi studenţii participanţi la faza finală au obţinut diplome de participare 

şi au fost premiaţi  cu mijloace băneşti de către gazda Concursului.  
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La activităţile extracuriculare desfăşurate de cadrele didactice ale catedrei cu 

studenţii în acest an de studii se poate menţiona organizarea împreună cu catedra 

„Contabilitate şi Audit” a Concursului Intelectual Studenţesc „Profesia Contabilă – 

în contextul Integrării Europene”, cu ocazia Zilei Profesionale a Contabilului ce a 

avut loc la 26 martie 2015, unde cadrele didactice: Mihaila S. dr., conf. univ., 

Erhan L. dr., conf. univ., Chirilov N. dr., conf. univ. a pregătit echipa „Familia 

SNC” din studenţii facultăţilor Finanţe, Business şi administrarea afacerilor, ce au 

concurat în domeniul contabilităţii cu echipa de studenţi din cadrul facultăţii de 

Contabilitate. 
 

11. Parteneriat social 

Catedrele din cadrul facultăţii Contabilitate deţin relaţii de parteneriat 

cu următoarele instituţii: 

 Ministerul Finanţelor al RM; 

 Curtea de Conturi a RM; 

 Biroul Naţional de Statistică; 

 Inspectoratul Fiscal Principal de Stat; 

 Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din RM; 

 Companiile de audit; 

 Băncile comerciale; 

 S.A „Zorile”; 

 S.A „Ionel”; 

 S.A „Vitanta”; 

 S.A „Artima”, etc. 

 

12. Propuneri şi sugestii 

Activitatea facultăţii Contabilitate în anul universitar 2014-2015 poate fi 

apreciată ca bună. Totodată există rezerve de îmbunătăţire a activităţii facultăţii, 

printre cele mai importante pot fi menţionate: 

➢ metodico-didactice şi ştiinţifice a catedrelor: 
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- intensificarea activităţii catedrelor din cadrul facultăţii privind 

actualizarea, completarea, elaborarea şi editarea lucrărilor metodico-

didactice; 

- stabilirea unui punctaj la evaluarea performanţelor pentru recenzarea 

lucrărilor metodico – didactice altele decât monografiile şi 

manualele şi pentru coordonarea tezelor de master în limba română; 

- activizarea procesului de elaborare şi editare a suportului didactic 

(manuale, note de curs, curs universitar, aplicaţii practice, etc.) 

pentru disciplinele catedrelor. 

➢ amplificarea aspectului aplicativ al cunoştinţelor teoretice şi 

realizarea practicii (stagiului) de producţie/licenţă: 

- examinarea posibilităţii încheierii contractelor între ASEM şi unităţile 

economice privind efectuarea practicii de producţie şi de licenţă, 

avînd drept scop rezolvarea problemei locurilor de practică şi 

ridicarea nivelului petrecerii acesteia; 

- soluţionarea divergenţelor dintre practica de producţie şi practica de 

licenţă. Examinarea posibilităţii susţinerii prealabile a tezei de licenţă 

în cadrul susţinerii practicii de licenţă; 

- examinarea posibilităţii modificării cerinţelor faţă de conţinutul 

tezelor de licenţă şi de master, având ca scop ridicarea nivelului 

calităţii acestora şi excluderea gradului înalt de coincidenţă; 

- soluţionarea problemei divergenţelor dintre materialul plasat pe 

Repozitoriul ASEM şi cel prezentat conducătorului ştiinţific şi ulterior 

în teza de licenţă finală, fapt ca va responsabiliza studenţii şi va 

exclude plagiatul. Această problemă poate fi soluţionată prin 

permisiunea electronică a conducătorilor la plasarea tezei pe 

Repozitoriul ASEM; 

- activizarea procesului de elaborare şi editare a suportului didactic 

(manuale, note de curs, curs universitar, aplicaţii practice, etc.) pentru 

disciplinele catedrei. 
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➢ pentru crearea unor condiţii adecvate de muncă: 

- solicităm respectuos executarea reparaţiei capitale în blocul C. 

 

Decan, facultatea Contabilitate 

conf.univ., dr.                                                                                       Lilia Grigoroi 


