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1. Cadrul juridic și organizatoric al facultăţii CONTABILITATE 

 

1.1. Date generale privind facultatea „Contabilitate” 

Facultatea „Contabilitate” este creată și activează din anul 1991, odată cu 

înfiinţarea Academiei de Studii Economice din Moldova, prin Hotărârea nr. 537 a 

Guvernului Republicii Moldova. La acel moment, facultatea Contabilitate înscria 

două catedre: “Contabilitate și audit” și „Analiza activităţii economico-financiare”. 

În anul 2001, în rezultatul divizării catedrei “Contabilitate și audit”  se creează o 

nouă catedră în cadrul facultăţii – catedra “Contabilitate”. În anul 2014, în baza 

ordinului rectorului ASEM cu privire la comasarea unor catedre, se comasează 

catedra “Contabilitate” cu catedra „Analiza activităţii economico-financiare”, 

formând catedra “Contabilitate și analiză economică”. În prezent facultatea 

„Contabilitate” încrie în componența sa două catedre: „Contabilitate și audit” și 

„Contabilitate și analiză economică”. 

Facultatea „Contabilitate” este o facultate a calităţii, inovaţiei și 

performanţei în folosul comunităţii, având ca finalitate formarea competenţelor 

cheie ale secolului XXI atribuite tânărului contabil capabil de a se adapta la 

dinamica societăţii moderne și imperativele mediului de afaceri. 

Astfel, Facultatea Contabilitate se angajează să ofere programe academice de 

înaltă calitate la nivel de licenţă, masterat și doctorat, prin care tinde să pregătească 

studenţii pentru a obţine cariere de succes și își asumă responsabilitatea de 

germeni ai schimbării contabilităţii și profesiei contabile în spiritul modern al 

businessului. 

 

1.2. Misiunea facultăţii Contabilitate 

Misiunea Facultăţii Contabilitate este de a menţine calitatea de lider în 

asigurarea unui învăţământ superior de calitate, de a dezvolta oportunităţi pentru 

formarea continuă și de a atinge un nivel de excelenţă în cercetarea știinţifică. 

Prin planul său de învăţământ și curricular universitar, facultatea 

Contabilitate reprezintă deschiderea spre valorile și standardele învăţământului 
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universitar european, asigurând astfel absolvenţilor săi posibilităţi multiple și șanse 

sporite de afirmare profesională. 

 

1.3. Obiectivele facultăţii Contabilitate 

Facultatea „Contabilitate” urmărește următoarele obiective: 

✓ Să pregătească absolvenţi de calitate dedicaţi conceptului de învăţare 

continuă, integri și buni profesioniști, capabili de a deveni cei mai buni în 

domeniul contabilităţii, auditului și analizei activităţii economice; 

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

cu orientările europene și adaptate la cerinţele pieţei de muncă; 

✓ Să asigure o bună armonizare și 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, organizarea unor evenimente știinţifice, participări la 

conferinţe și publicaţii de înaltă ţinută academică; 

✓ Să dezvolte o atmosferă de emulaţie intelectuală care să inspire și să atragă 

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

de cunoaștere, a creativităţii și a libertăţii de gândire și expresie;  

✓ Să servească drept punct de reper al activităţii intelectuale și academice din 

Republica Moldova, deschisă către colaborarea cu parteneri din întreaga 

lume; 

✓ Să vină în sprijinul comunităţii studenţești prin programe culturale, 

educative și de divertisment. 

Oferta educaţională a Facultăţii Contabilitate este una flexibilă, adaptată la 

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

Programele și modulele sunt compatibile cu noile standarde naţionale și europene 

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

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

Organigrama facultăţii Contbilitate este prezentată în figura 2.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Organigrama facultăţii Contabilitate 

 

2.1. Structuri de conducere și administrative 

Conducerea executivă a facultăţii este asigurată de Biroul Consiliului 

Facultăţii „Contabilitate” constituit din decan și prodecani: 

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

Conferenţiar universitar la catedra „Contabilitate și Audit”. 

Prodecani: Anatol Iachimovschi, Doctor în economie, Conferenţiar 

universitar la catedra „Contabilitate și Audit”. 

Biroul Consiliului  

Catedra  

Contabilitate și analiză economică 

Personal didactic: 

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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Iuliana Ţugulschi, Doctor în economie, Conferenţiar universitar 

la catedra „Contabilitate și Audit” în concediu prenatal, iar suplinirea funcției fiind 

efectuată de Maia Bajan, Doctor în economie, Conferenţiar universitar la catedra 

„Contabilitate și Analiză Economică . 

Neli Muntean, Doctor în economie, Conferenţiar universitar la 

catedra „Contabilitate și Analiză Economică”. 

Metodist: Muștuc Nadejda. 

Dispecer superior: Cioară Eugenia. 

 

În cadrul facultatii „Contabilitate” activeaza Comitetul pentru asigurarea 

calităţii, în următoarea componență: 

Grigoroi Lilia – preşedintele, decanul facultăţii, dr., conf.; 

Iachimovsch Anatol – prodecanul facultății, dr., conf.; 

Popovici Angela – şef catedră Contabilitate și audit,dr., conf.; 

Lazari Liliana – şef catedra Contabilitate și analiză economică, dr., conf. 

 

2.2. Catedrele facultății Contabilitate 

Catedra „Contabilitate și Audit” – șef-catedră Popovici Angela, dr., conf. 

univ. 

Catedra „Contabilitate și audit” este catedra de bază – responsabilă de 

pregătirea absolvenţilor în domeniul contabilităţii şi auditului, procesul de studii 

fiind aliniat la necesităţile economiei naţionale şi cerinţelor Standardelor 

Internaţionale în educaţie.  Structura disciplinelor gestionate de colectivul catedrei 

este stabilită în conformitate cu Planurile de învăţământ pentru  ciclul I Licenţă, 

ciclul II Masterat şi ciclul III Doctorat. Planurile de învăţământ sunt periodic 

actualizate, reieşind din nevoile beneficiarilor. Ultima actualizare a fost realizată în 

aprilie 2016 pentru planurile de învăţământ de la ciclul I Licenţă, frecvenţă la zi şi 

Ciclul II Masterat.  
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În anul de studii 2015-2016 catedra „Contabilitate şi audit” a continuat 

procesul de acreditare a programelor de studii compatibile cu cerinţele unei 

organizaţii profesionale globale în domeniu - ACCA.   

Catedra „Contabilitate și Analiză Economică” – șef-catedră Lazari Liliana, 

dr., conf. univ. 

Misiunea catedrei „Contabilitate și analiză economică” constă în contribuţia 

la formarea gândirii economice, a capacităţii de înţelegere a complexităţii 

fenomenelor şi proceselor economice prin prisma disciplinelor de contabilitate şi 

analiză economică. Prin specificul disciplinelor, activităţii didactice şi de cercetare 

ştiinţifică desfăşurate în ASEM, catedra asigură prin personalul său pregătirea: 

• studenţilor ciclului I Licenţă pentru specializările facultăţilor: Business 

şi Administrarea Afacerilor; Finanţe; Economie Generală şi Drept; Relaţii 

Economice Internaţionale; Cibernetică; Statistică şi Informatică Economică, 

Contabilitate – în domeniul cunoaşterii disciplinelor de analiză economică, şi de 

contabilitate (cu excepţia facultăţii de Contabilitate); 

• masteranzilor ciclului II Masterat (cu excepţia programelor de masterat 

Contabilitate şi audit, Audit financiar, Contabilitate şi gestiunea afacerilor) – în 

domeniul disciplinelor avansate de contabilitate şi de audit financiar, iar pentru 

toate programele de masterat – a disciplinelor avansate de diagnostic economic şi 

financiar. 

  Scopul urmărit de profesorii catedrei este formarea la studenţi a unei 

gândiri economice prin transmiterea de cunoştinţe teoretice utile şi formarea 

deprinderilor practice adecvate prin prisma disciplinelor de studiu din domeniul 

contabilităţii şi analizei economice, care reprezintă o condiţie necesară în formarea 

lor ca specialişti calificaţi, astfel ca viitorii absolvenţi economişti să fie competitivi 

pentru a desfăşura activităţi. 
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2.3. Centre de cercetare în cadrul facultății Contabilitate 

Centrul de studii în domeniul raportării financiar-manageriale şi 

auditului este o structură organizatorică autonomă, fără personalitate juridică în 

cadrul Facultăţii Contabilitate. 

Membrii Centrului de studii în domeniul raportării financiar-manageriale şi 

auditului sunt titularii catedrelor „Contabilitate și audit” și „Contabilitate și 

Analiză economică” din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova. 

Obiectul principal de activitate al Centrului de studii în domeniul raportării 

financiar-manageriale şi auditului îl constituie asigurarea unui cadru organizat 

pentru cercetare ştiinţifică şi dezbateri, care să permită ridicarea indicatorilor de 

performanţă funcţională şi profesională la nivelul standardului internaţional.  

În cadrul centrului sunt realizate şi alte activităţi complementare ca: analize 

şi expertize, consulting, asistenţă de specialitate, servicii în sectorul public şi 

privat, editare şi tipărire de cărţi, reviste sau lucrări de specialitate, organizarea 

manifestărilor ştiinţifice. 

Centrul de studii în domeniul raportării financiar-manageriale şi auditului 

tinde spre iniţierea și dezvoltarea relaţiilor de parteneriat atât pe plan internațional 

cât și intern (entități, instituții bugetare, asociații obștești) cât și internaţionale în 

domeniul cercetării cu scopul combaterii crizei economice si aducerii bunăstării 

societăţii. 

 

3. Programe realizate (cantitativ și calitativ) și formele de 

organizare 

3.1.  Ciclul I, studii superioare de licență 

Conform Nomenclatorului domeniilor de formare profesională, ciclul I, 

studii superioare de Licență pentru domeniul de studii  36. Științe economice,  

domeniul de formare profesională 361.Contabilitate, facultatea Contabilitate 

pregătește specialiști la învăţământul cu frecvenţă la zi și frecvenţă redusă la 

specialitatea (program de studii) 361.1. Contabilitate. 
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 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, ceea ce confirmă că absolvenţii facultăţii 

Contabilitate vor beneficia de 7 scutiri la susţinerea celor 9 examene pentru o 

diplomă ACCA.  

 

3.2. Ciclul II, studii superioare de master 

Programele de masterat oferite de facultatea Contabilitate la ciclul II, studii 

superioare de Masterat pentru domeniul de studii  36. Științe economice:  

Domeniu de 

formare 

profesională 

Programul de master Titlu obţinut 
Durata 

studiilor 

Credite 

acumulate 

361. Contabilitate  Contabilitate și audit (CA) 
Master în știinţe 

economice 
2 ani 120 

361. Contabilitate  Audit financiar (AF) 
Master în știinţe 

economice 
2 ani 120 

361. Contabilitate 

364. Finanţe   

Finanţele și contabilitatea 

firmei (FCF) 

Master în știinţe 

economice 
2 ani 120 

361. Contabilitate 
Contabilitate, gestiune și 

control (CGC) 

Master în știinţe 

economice 
2 ani 120 

361. Contabilitate 
Contabilitate și audit în 

instituțiile publice (CAIP) 

Master în știinţe 

economice 
2 ani 120 

361. Contabilitate 
Contabilitatea și gestiunea 

afacerilor (CGA) 

Master în știinţe 

economice 
2 ani 120 

 

3.3. Ciclul III, studii superioare de doctorat 

Pentru domeniul științific 5. Științe sociale și economice, ramura științifică 

52. Științe economice la ciclul III, studii superioare de Doctorat, facultatea 

Contabilitate este responsabilă de specialitatea 522.02. Contabilitate; audit; 

analiză economică. 

Profilul științific Specialitatea Titlul obţinut 
Durata studiilor 

Învăţământ cu 

frecvenţă la zi 

Învăţământ cu 

frecvenţă redusă 

522. Finanțe, 

contabilitate, 

analiză economică 

522.02. Contabilitate; 

audit; analiza 

economică 

Doctor în 

științe 

economice 

3 ani 4 ani 
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Doctoratul presupune două componente de organizare didactică și știinţifică. 

În cadrul primei faze, adică didactică, doctoranzilor li se formează aptitudini prin 

intermediul unor module disciplinare obligatorii, precum: limba străină, 

metodologia cercetării, informatica și specialitatea. În faza știinţifică, cerinţa de 

bază fiind publicarea lucrărilor știinţifice și susţinerea tezei de doctor în științe 

economice. 

În anul universitar 2015-2016, 8 cadre didactice din cadrul facultăţii 

Contabilitate sunt abilitați cu dreptul de conducători știinţifici a tezelor de doctor, 

și anume: 

1) Ţurcanu Viorel, doctor habilitat, profesor universitar; 

2) Bucur Vasile, doctor habilitat, profesor universitar; 

3) Nederiţă Alexandru, doctor habilitat, profesor universitar 

4) Bajerean Eudochia, doctor în economie, conferenţiar universitar; 

5) Tostogan Pavel, doctor în economie, conferenţiar universitar; 

6) Grabarovschi Ludmila, doctor în economie, conferenţiar universitar 

7) Popovici Angela, doctor în economie, conferenţiar universitar 

8) Grigoroi Lilia, doctor în economie, conferenţiar universitar 

La începutul anului universitar 2015-2016 îşi făceau studiile 13 doctoranzi la 

specialitatea 522.02. „Contabilitate; audit; analiză economică”, din care 7 

doctoranzi la învăţămînt cu frecvenţă şi 8 doctoranzi învăţămînt cu frecvenţă 

redusă. În urma expirării termenului de studii au fost exmatriculaţi următorii 

doctoranzi: Grîu Maia, Pecari Maria. Din motivul atestării negative a fost 

exmatriculat Morarenco Artur, şi-a prelungit concediul de îngrijire a copilului pînă 

la 01.01.2018 dna Popescu Maria.  

În perioada raportată a fost susţinută o teză de doctor la specialitatea 522.02 

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

• Brînzilă Liuba cu tema: „Contabilitatea activelor imobilizate” la specialitatea 

522.02 „Contabilitate; audit; analiză economică”, conducător știinţific, d-ul 

Nederiţa Alexandru, doctor habilitat în economie, prof. univ. 
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În cadrul facultății activează Seminarul Știinţific de profil „Problemele 

contabilităţii şi auditului” (Hotărârea nr AT- 3/5  din 23 mai 2012), în următoarea 

componență: 

Preşedinte: Ţurcanu V., dr.hab., prof. univ.; 

Vicepreşedinte: Bucur V., dr.hab., prof. univ.; 

Secretar ştiinţific: Zlatina N., dr., conf.univ.; 

Membri: Nederiţă A., dr. hab., prof. univ.; Mişova T., dr., conf.univ.; Manoli 

M., dr., conf.univ.; Tostogan P., dr., conf.univ.; Grabarovschi L., dr., conf.univ.; 

Bajerean E., dr., conf.univ.; Grigoroi L., dr., conf.univ.; Lazari L., dr., conf.univ.;   

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

Pe parcursul anului 2016 a fost înanintată spre aprobare o nouă componență 

a Seminarului Știinţific de profil.  

 

3.4. Formare profesională continuă 

În cadrul celor două catedre ale facultății activează 2 seminare metodice.   

În perioada de raportare în cadrul seminarului Metodic „Aspecte 

contemporane de predare şi cercetare în contabilitate şi analiză economică”  al 

catedrei Contabilitate și analiză economică a fost organizate trei şedinţe, la care 

s-au prezentat următoarele comunicări: 

➢ Harea R. „Contabilitatea mijloacelor de finanţare a activităţii 

organizaţiilor necomerciale în RM”, 22.12.2015; 

➢ Gavriliuc L. „Influenţa tehnologiilor informaţionale asupra profesiei 

contabile”, 22.10.2015 

➢ Ţiriulnicova N. „Modificările recente în contabilitatea capitalului 

propriu”, 25.05.2016 

În cadrul Seminarul Metodic al catedrei Contabilitate și audit au avut loc 3 

şedinţe, în cadrul cărora s-au discutat următoarele chestiuni: 

1. Probleme aferente predării disciplinei „Bazele contabilității” – 30.10.15; 

2. Aspecte legate de predarea disciplinei „Contabilitatea instituţiilor publice” 

conform noilor reglementări - 25.02.16; 
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3. Direcţiile de perfecţionare a predării disciplinei „Contabilitatea financiară 

conform IFRS în condițiile acreditării ACCA” - 21.04.16. 

În cadrul şedinţelor seminarului metodic au participat majoritatea membrilor 

catedrelor. Totodată, au fost formulate un şir de propuneri privind soluţionarea 

problemelor existente şi îmbunătăţirea procesului de predare a disciplinelor 

contabile, inclusiv prin utilizarea prevederilor Directivelor UE, Standardelor 

Internaţionale de Raportare Financiară şi noilor reglementări contabile naţionale. 

În incinta facultății Contabilitate activează Centrul de Instruire Contabilă  

al ASEM. Obiectivul Centrului de Instruire Contabilă constă în oferirea serviciilor 

profesioniste de instruire şi consultanţă în domeniul contabil în baza programelor 

de instruire moderne, folosind metode inovative de predare, învăţare și evaluare. 

Activităţile de predare-învăţare și perfecţionare sunt destinate: 

- Începătorilor (iniţiere în contabilitate); 

- Studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor (cursuri specializate, ore 

particulare); 

- Cadrelor didactice (cursuri de perfecționare, cursuri specializate); 

- Practicienilor (perfecţionarea şi reciclarea cadrelor); 

- Antreprenorilor (cursuri de perfecționare, cursuri specializate în 

diverse ramuri ale economiei); 

- pregătirea pentru susţinerea examenelor la contabilitate, pentru 

certificarea contabilă ş.a. 

Centrul de Instruire Contabilă al A.S.E.M. organizează cursuri: 

1) Contabilitatea pentru începători (aspect practic); 

2) Contabilitatea automatizată (1C); 

3) Contabilitatea în afaceri; 

4) Cursuri de perfecţionare pentru practicieni; 

5) Standarde Internaţionale de Raportare Financiară; 

6) Cursuri specializate (ramurile economiei); 

7) Consultații particulare. 
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Formarea profesională continuă a cadrelor didactice 

În scopul îndeplinirii şi respectării Deciziei nr.3/2 a Senatului ASEM din 

23.10.2013, cadrele didactice pe parcursul anului de studii 2015-2016 au efectuat 

stagii de perfecţionare profesională aferent domeniului Contabilitate în cadrul unor 

entităţi autohtone (tabelul 1). 

Tabelul 1 

Stagii de perfecţionare profesională desfîșurate în cadrul entităţilor  

Persoana Entitatea Perioada 

Călugăreanu Diana Stagiu de perfecţionare profesională la entitatea 

„Langera” SRL 

14.09-25.09.2015 

Gherasimov 

Mihail  

Stagiu de dezvoltare profesională în cadrul 

Biroului Asociat de Avocaţi ,,Durleşteanu & 

Partners”   

04.01 – 15.01.2016 

Bajan Maia  Stagiu de dezvoltare profesională la entitatea  

SRL „Umbrela Verde” 

18.01-04.02.2016 

Cojocari A. 

 

Stagiu de perfecţionare profesională la entitatea 

„Langera” SRL 

07.06 – 23.06.2016 

Bădicu Galina Stagiu de perfecţionare profesională la entitatea 

„Ionuţ-Prim” SRL 

08.06. – 22.06.2016 

Ţurcan Ludmila ”Eughes” SRL 10.06.-20.06.2016 

Tolmaţchi 

Svetlana 

Stagiu de perfecţionare profesională la entitatea 

IP „Centrul Internaţional de Limbi Moderne” 

13.06.-24.06.2016 

Mihaila Svetlana Stagiu de perfecţionare profesională la entitatea 

„Balcan-Impex” SRL 

08.06.-22.06.2016 

De asemenea, o parte din cadrele didactice ale facultății, se perfecționează, 

prestînd servicii de consultanță în domeniul contabilității, în virtutea deținerii 

prin cumul a unor funcții în cadrul entităților, după cum urmează: 

1. ANDREEV L. Consultant în domeniul contabilităţii la AO „Asociaţia 

veteranilor şi invalizilor trupelor de carabinieri”; 

2. CAUŞ L. Consultanţă contabilă oferită organizaţiei necomerciale „Contact 

Cico” ONG; 

3. CECHINA E. Consultant contabil în cadrul SRL „Legenda Invest” și SA 

„Bucuria”; 

4. COTOROS I. Consultanţă contabilă oferită „Deloras” SRL; 

5. CURAGĂU N. Consultant în domeniul contabilităţii la BAA „Ţurcan Cazac”; 
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6. CUŞMĂUNSĂ R. Consultant pe probleme de contabilitate la Camera de 

Comerţ şi Industrie; 

7. GRAUR A. Consultant contabil în cadrul SRL „Trans Terminal”; 

8. IACHIMOVSCHI A. Consultant în  probleme de revizuire a calităţii lucrărilor 

de audit, Serviciul de control şi verificare, constituit în cadrul Consiliului de 

supraveghere a activităţii de audit de pe lîngă Ministerul Finanţelor; 

9. LAPIŢKAIA L. Auditor la firma de audit „Euro-Audit”; 

10. MELNIC G. Consultant în domeniul contabilităţii la AO „Asociaţia pentru 

promovarea antreprenoriatului”; 

11. NEDERIŢA A. Consultant-expert ediţia per. ”Contabilitate Audit”, auditor la 

compania de audit SRL ”Altimeea”; 

12. RATCOV M. Expert în domeniul contabilităţii la ”Cardnoemerging USA”, 

auditor la firma de audit SRL „Modern Audit”; 

13. SHTELMAKH A. Consultant în domeniul contabilităţii la SRL „Agro-

Logistica”; 

14. TOSTOGAN P. Director la firma de instructiv-consultativă şi de 

implementare SRL „Contabil Service”; 

15. ŢUGULSCHI I. Auditor la firma SA. „Audit concret”, contabil şef la firma 

SRL „Maplast-cons”; 

16. ŢURCAN N. Consultant în domeniul contabilităţii la SRL „ANIWARE”. 

Cadrele didactice au prestat servicii de instruire în domeniul contabilității, 

(prin cumul de funcții) pe parcursul anului de studii2015-2016, după cum 

urmează: 

1. BORDEIANU O. Ţinerea orelor de instruire în cadrul MACIP, centrul de 

instruire contabilă pentru începători; 

2. BUCUR V. Ţinerea prelegerilor privind SNC „Particularităţile contabilităţii în 

agricultura” şi  SNC „Imobilizări necorporale şi corporale” pentru practicieni la 

firma Audit – Concept; 
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3. CAUŞ L. Ţinerea orelor de instruire contabilă în cadrul Centrului de instruire 

contabilă, ASEM; 

4. CURAGĂU N. Ţinerea orelor de instruire la FDRM privind contabilitate 

pentru ONG, cursuri 1C pentru ONG; 

5. CUŞMĂUNSĂ R.  Ţinerea orelor de instruire contabilă pentru  începători la 

Camera de comerţ şi în cadrul Centrului de instruire contabilă, ASEM;  

6. IACHIMOVSCHI A., Ţinerea lecţiilor în cadrul seminarelor "Standardele 

Internaţionale de Audit: Conţinutul şi modul de aplicare”" organizate de ASIN-

Consulting SRL pentru auditorii practicieni; 

7. GRABAROVSCHI L., Ţinerea lecţiilor în cadrul seminarelor SNC „Creanțe și 

investiții financiare” , SNC „Diferențe de curs valutar și de sumă”, 

„Contabilitatea financiară I”  organizate de ACAP, SRL „Contabil Service” 

pentru specialişti contabili practicieni şi auditori în cadrul Programului de 

Dezvoltare Profesională Continuă şi pentru examenele în cadrul programului 

internațional de certificare CAP/CIPA; 

8. GRAUR A. Ţinerea lecţiilor în cadrul cursurilor de perfecţionare pentru 

lucrătorii Serviciului Fiscal; 

9. LAPIŢKAIA L. Ţinerea cursurilor de instruire profesională continuă, organizat 

de ACAP pentru auditorii practicieni; 

10. MANOLI M. Ţinerea cursurilor de instruire în cadrul ACAP pe tema „Noile 

SNC-uri” şi pentru colaboratorii Biroului Naţional „Cartea verde”; 

11. MELNIC G. ore de instruire: AO „Fermierul de Sud” pentru ODIMM 

contabilitatea pe domenii de aplicare; SRL „Academia Profesiilor” – ore de 

contabilitate în cadrul cursului „Administrarea afacerilor”; 

12. MIŞOVA T. Ore de instruire în cadrul Centrului de dezvoltare economică şi 

afaceri publice „Contabilitatea 1C”; 

13. NEDERIŢĂ A.  Cursuri de instruire a contabililor practicieni şi auditorilor 

organizate de firma „Cont-Service” SRL, firma de audit „ASIN-Consulting”, 

Centrul de instruire şi consultanţă oraganizatorică; 
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14. POSTOLACHI B. Ore de instruire „Contabilitatea 1C” , organizate de MACIP 

pentru contabili; 

15. RATCOV M., Ore de instruire Camera de Comerţ şi industrie la proiectul 

„Cooperative agricole”; 

16. ŞTAHOVSCHI A. Ore de instruire Academia Militară, cursuri Finanţe Publice. 

USM, „Metode de evaluare şi analiză a activităţii băncii”, „Reglementări şi 

auditul activelor bancare, curs Masterat”; 

17. ZLATINA N. Ore de instruire MACIP: cursuri pentru începători; ACAP: 

Standarde Naţionale de Contabilitate; cursuri de perfecţionare pentru lucrătorii 

Serviciului Fiscal; ore de instruire Oxport-Prim-Standarde Naţionale de 

Contabilitate; curs de instruire a contabililor practicieni şi auditorilor organizat 

de „ASIN-Consulting” SRL. 

18.  PALADI V., ȚIRIUNICOVA N. GAVRILIUC L. Standardele Internaţionale 

de Raportare financiară, Noile Standarde Naţionale de Contabilitate, analiza 

activităţii financiare, managementul financiar, contabilitatea managerială e.t.c.) 

practicienilor prin intermediul ACAP, ASIN-Consulting SRL.  

19.  ȚURCAN L. servicii de instruire în cadrul cursurilor „Contabilitate pentru 

începători” prin intermediul centrului de consultanţă MACIP. 

20.  GHERASIMOV M. Centrului de Instruire Contabilă al ASEM. 

21.  BADICU G. Centrul naţional de asistenţă şi informare a organizaţiilor 

nonguvernamentale din RM. 

 

De asemenea, titularii facultății au efectuat stagii de dezvoltare profesională 

în cadrul instituţiilor de învăţămînt și alte organizații din străinătate şi din ţară 

(tabelul 2).  

Tabelul 2 

Stagii de dezvoltare profesională în cadrul instituţiilor de învăţămînt și alte  

Nr. 

 

Numele, Prenumele, 

catedra 

Denumirea instituţiei de învăţămînt 

vizitate 
Perioada 

1.  Catedra CAE: 

1) Mihaila Svetlana 

Congresul Asociaţiei Generale a 

Învăţătorilor din România  

18-22 august 2015 

2.  Catedra CAE: Institut national des techniques 24 august – 20 
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1) Bîrcă Aliona économiques et comptables, CNAM, 

Paris, France. 

septembrie 2015, 

3.  Catedra CAE: 

1) Gavriliuc Liudmila 

 

FIDEF, , l’Assamblée Générale de la 

FIDEF à Paris, FRANCE 

29-30 septembrie 

2015 

4.  Catedra CAE: 

1) Gavriliuc Liudmila 

L’Ordre des Experts-Comptables, 70-e 

Congrès, Paris, France 

30 septembrie, 1-2 

octombrie 2015  

5.  Catedra CAE: 

1) Lazari Liliana,  

2) Ţiriulnicova Natalia 

Catedra CA  

1) Grigoroi Lilia 

CFRR – Regional Framework-based 

IFRS Teaching Workshop, Kiev, 

Ukraina 

18-19 noiembrie 

2015 

6.  Catedra CAE: 

1) Mihaila Svetlana 

Universitatea „Ştefan cel mare” or. 

Suceava, România, curs studenţilor 

ciclul doi masterat, cu tematica: 

• „Reglementarea contabilităţii 

manageriale în Republica Moldova 

între obligativitate şi necesitate ”; 

• „Noi orizonturi cu privire la 

implementarea IFRS în Republica 

Moldova”,  

• „Contabilitate de gestiune & 

control de gestiune între istorie sau 

viitor ” 

11-14 decembrie 

2015 

7.  Catedra CAE: 

1) Muntean Neli 

 

ACCA – Workshop Train the 

academics, București, România 

3-4 Martie 2016 

8.  Catedra CAE: 

1) Gavriliuc Liudmila 

2) Multean Neli 

Workshop-ul annual al cadrelor 

didactice si de cercetare care predau 

Analiza economico-financiara :”Noi 

abordari in teoria si practica analizei 

economico-financiare” , Craiova, 

Romania,  

27-29 mai 2016 

9.  Catedra CAE: 

1) Lazari Liliana 

 

CFRR „Post achiwements and future 

direction”, Yerevan, Armenia 

15-16 iunie 2016 

 

 Respectând deciziile Senatului ASEM, cadrele didactice au realizat 

programe de instruiere în cadrul ASEM (tabelul 3). 

Tabelul 3 

Programe de instruire profesională continuă în cadrul ASEM 

 

Proram de insruire Perioada 

Durata 

programului 

(nr ore) 

Participaţii 

Metode inovative de predare –

învăţare în învăţământul 

profesional 

11-15 

ianuarie 

2016 

 

40 ore 

Catedra CAE: 

1) Gudima Galina 

2) Tolmaţchii Svetlana  
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Catedra CA: 

1) Curagău Natalia 

Metode inovative de evaluare a 

performanţelor studenţilor 

11-15 

ianuarie 

2016 

 

40 ore 

Catedra CAE: 

1) Harea Ruslan 

2) Gherasimov Mihail 

3) Muntean Neli 

Catedra CA: 

1) Andreev Lilia 

2) Cauş Lidia 

3) Cechina Ecaterina 

4) Cotoros Inga 

5) Nani Mihail 

Deontologia şi eficienţa 

comunicării didactice 

11-15 

ianuarie 

2016 

 

40 ore 

Catedra CAE: 

1) Lazari Liliana 

2) Bădicu Galina  

3) Bajan Maia 

4) Braşoveanu Ada 

5) Chirilov Nelea 

6) Mihaila Svetlana 

7) Ţurcan Ludmila 

Catedra CA: 

1) Bordeianu Olga 

2) Lapiţkaia Liudmila 

 

Muntean Neli, dr., conf.univ.  a obţinut o bursă de postdoctorat a Agenţiei 

Naţionale a Francofoniei (AUF) în cadrul programului de burse Eugen Ionescu; 

Internaţional – Universitatea „Babeş Bolyai”, Cluj-Napoca, Finanţator: Guvernul 

Român. 

 

 

4. Sistemul de management intern de asigurare a calităţii 

Sistemul intern de asigurare a calităţii la facultatea Contabilitate 

funcţionează în baza Sistemului de Management a Calităţii, este implementat 

începînd cu martie 2008, în corespundere cu prevederile Standardului Internaţional 

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

2015-2016 la ședinţa consiliului facultăţii din Consiliului facultăţii din 08 

septembrie 2015, proces-verbal nr. 1. Pe parcursul anului de studiu au fost realizate 

obiectivele strategice ca parte componentă din politica în domeniul calităţii ASEM, 

care se referă la: 
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➢ îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor educaţionale și adecvarea 

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

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

➢ compatibilitatea și alinierea activităţilor ASEM la practicile academice 

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

➢ dezvoltarea continuă a competenţelor profesionale ale personalului 

didactic de cercetare și conștientizarea importanţei acestora în 

asigurarea calităţii serviciilor; 

➢ îmbunătăţirea continuă a tuturor proceselor desfășurate în ASEM, 

considerând prioritare principalele ei dimensiuni: învăţământ, cercetare 

știinţifică și inserţie socială. 

Modul de executare și raportul privind realizarea obiectivelor menţionate în 

domeniul calităţii au fost discutate și aprobate la ședinţa Consiliului facultăţii din   

21 iunie 2016 (proces verbal nr.12). 

În scopul respectării prevederilor ISO 9001:2008 și a cerinţelor Sistemului 

de Management al Calității  la data de 09.12.2015 în cadrul facultății Contabilitate 

s-a realizat auditul intern. Echipa de auditori în componenţa: auditor principal –  

Baciu Sergiu, auditori: Coandă Ilie, Stihi Ludmila, Bușmachiu Eugenia au 

constatat menţinerea Sistemului de Management al Calităţii la facultatea 

Contabilitate conform cerinţelor ISO 90001:2008 cu depistarea unor 

neconformităţi nesemnificative: 

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

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

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 didactice ale facultăţii au fost 

implicate activ în perfecţionarea și actualizarea curriculum-urilor stabilite în Planul 

de studii, elaborarea de noi note de curs, manuale etc.  
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Catedrele didactice de la catedra Contabilitate și audit și catedra 

Contabilitate și Analiză Economică au elaborat curriculum-uri ale cursurilor pentru 

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

Sistemului Managementului Calităţii înregistrate în P-V nr. 1 din 30.08.2012 al 

Consiliului facultăţii. 

Un mijloc efectiv pentru evaluarea nivelului de predare a profesorilor este 

organizarea lecţiilor deschise și asistarea profesorilor, șefilor de catedră, decanului 

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

intermediul „Fișelor de Evaluare a Cursului” FEC 7.5.1/1. 

Organizarea concursului locurilor bugetare pentru anul de învățământ 2015-

2016 la facultatea Contabilitate s-a realizat conform regulamentelor în vigoare. 

Structura lor este prezentată în tabelul 4. 

Anii de 

studii 

Oferite de Ministerul 

Educației 

Oferite pentru 

orfani/cu 

dizabilități 

Oferite de 

ASEM 
Total 

Anul I 8  - 8 

Anul II 15 5 15 35 

Anul III 20 3 28 51 

 

 

5. Informaţii despre studenţi 

5.1. Contingentul de studenţi 

Ciclul I Licenţă 

Învăţământ cu frecvenţă Învăţământ cu frecvenţă redusă 

Anul I Anul II Anul III Anul I Anul II Anul III Anul IV 
7 grupe 

193 studenţi 

8 grupe 

185 studenţi 

9 grupe 

227 studenţi 

4 grupe 

171 studenţi 

4 grupe 

146 studenţi 

4 grupe 

179 studenţi 

5 grupe 

207 

studenţi 

24 grupe 605 studenţi 17 grupe 703 studenţi 

41 grupe 1308 studenţi 

46%

54%

Frecvență Frecvență redusă
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Figura. 5.1. Studenții facultății Contabilitate 
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Figura 5.2. Învățămînt cu frecvență                         Figura 5.3. Învățămînt cu frecvență redusă 

 

5.2. Reușita studenţilor pe anii de studii 

Învăţământ cu frecvenţă  

Specialitatea 

361.1 

Anul I Anul II Anul III TOTAL 
Nr. de 

studenţi 

Reușita 

academică, 

% 

Nr. de 

studenţi 

Reușita 

academică, 

% 

Nr. de 

studenţi 

Reușita 

academică, 

% 

Nr. de 

studenţi 

Reușita 

academică, 

% 

Contabilitate 190 56,32 185 35,68 absolvenți 375 46,13 

 

 Învăţământ cu frecvenţă redusă 

Speciali

tatea 

361.1 

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

studenţi 

Reușita 
academică

% 

Nr. de 

studenţi 

Reușita 
academică 

% 

Nr. de 

studenţi 

Reușita 
academică

% 

Nr. de 

studenţi 

Reușita 

academică% 

Nr. de 

studenţi 

Reușita 

academică% 

Contabi

litate 
171 69,59 146 45,21 179 40,78 207 95,17 703 64,72 

0

20

40
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80

100

Anul I Anul II Anul III Anul IV

frecvența frecvența redusă
 

Figura. 5.4. Reușita studenților facultății Contabilitate 

 

 

5.3. Rezultatul susținerii tezelor de licenţă 

Susţinerea tezelor de licenţă anul III învăţământ cu frecvenţă 

 și anul IV învățământ cu frecvenţa redusă  
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Susţinerea tezelor de licenţă s-a desfășurat de la 30 mai până la 11iunie 

2016. În această perioadă, la facultatea „Contabilitate”,  au activat 6 comisii pentru 

susținerea tezelor de licenţă: 

Din numărul total absolvenţi ai promoţiei 2016 au fost admiși la susţinerea 

examenelor de licenţă 399 studenţi: 

✓ la învăţământ cu frecvenţă – 213 studenţi; 

✓ la învăţământ cu frecvenţa redusă – 186 studenţi. 

Din cei admiși la susținerea tezei de licenţă nu s-au prezentat  12 studenţi, din 

care:  

✓ la învăţământ cu frecvenţă – 3 studenţi; 

✓ la învăţământ cu frecvenţa redusă – 9 studenţi. 

Rezultatele susţinerii tezei de licenţă:  

La susținerea tezei de licenţă de către studenţii facultăţii „Contabilitate” 

învăţământ cu frecvență și învăţământ cu frecvenţă redusă, s-au obţinut 

următoarele rezultate: 

Studii 
Au susținut pe note de: 

„10” „9” „8” „7” „6” „5” Total  

învăţământ cu 

frecvență 
58 54 51 33 8 6 210 

învăţământ cu 

frecvenţă redusă 
31 48 43 30 17 8 177 

Total 89 102 94 63 25 14 387 

„5”-4%„6”-6%

„8”-24%

„7”-16%

„10”-

23%

„9”-27%

„10” „9” „8” „7” „6” „5”

 

Figura. 5.5. Reușita susținerii tezelor de licență facultății Contabilitate 

Astfel, în total pe facultatea Contabilitate, la susținerea tezei de licenţă la nota 

medie este de 8,32 puncte, analitic: 

✓ la învăţământ cu frecvenţă – 8,49 puncte; 
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✓ la învăţământ cu frecvenţa redusă – 8,12 puncte. 

Concluzii și recomandări la tezele de licență prezentate în raportul 

catedrei Contabilitate și audit: 

Concluzii: Examenele de licență la specialitatea "Contabilitate" au fost 

organizate şi monitorizate conform cerinţelor regulamentare, fără abateri sau 

încălcări: 

•  conducerea ASEM a manifestat o responsabilitate sporită privind 

organizarea şi monitorizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de 

licenţă la specialitatea "Contabilitate. 

•  sălile au fost pregătite corespunzător, astfel fiind create condiţii necesare 

pentru susţinerea tezelor de licenţă; 

•  temele tezelor de licenţă corelează cu programul de pregătire a 

specialiştilor de înaltă calificare; 

•  disciplina membrilor comisiei şi a studenţilor corespund regulamentului 

privind organizarea susţinerii examenului de licenţă.  

Recomandări:  

• Reieşind din faptul că începând cu anul 2016, studenţii susţin numai teza de 

licenţă, fiind excluse examenele la specialitatea „Contabilitate” şi „Teoria 

Economica”, recomandăm de a reveni la examenul de licenţă la specialitatea 

“Contabilitate”, astfel să fie evidențiată pregătirea viitorilor specialişti în domeniul 

contabilităţii; 

• Se recomandă că la aprobarea temei tezei de licenţă să se ţină cont de 

posibilitatea studentului de a acumula material practic necesar pentru dezvăluirea 

profundă a temei în baza datelor entității; 

• La elaborarea tezelor de licenţă conducătorii ştiinţifici să acorde o atenţia 

sporită şi să ia o atitudine mai responsabilă şi conștiincioasă privind structură, 

conținutul, aplicarea materialul practic al entităţii in baza căreia se elaborează teza; 

• Respectarea graficului prezentării tezelor de licență, fapt care ar permite 

excluderea prezentării în aceeași zi a mai  multor teze pe aceeaşi temă; 
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• Conlucrarea dintre instituţia de învățământ şi entităţile care acceptă să pună 

la dispoziţia studenţilor material practic şi informaţii veridice necesare pentru 

elaborarea tezelor de licenţă, astfel se va soluționa problema obţinerii datelor 

contabile şi a documentelor de la entităţi și excluderea  exemplelor convenţionale. 

• Conlucrarea mai eficientă între conducătorul tezei şi student, pe parcursul 

elaborării tezei de licenţă, care va permite formularea recomandărilor privind 

înlăturarea neajunsurilor în contabilitatea entităților analizate; 

• Actualizarea temelor propuse pentru teza de licență reieșind din 

schimbările în legislația ce reglementează contabilitatea și raportarea financiară; 

• Conducătorii tezelor de licență să accepte studentul spre susținerea tezei cu 

o susținere preventivă a teoriei și practicii referitor la tema cercetată. Astfel 

studentul v-a fi motivat sa cunoască detaliat domeniul cercetat, până la prezentarea 

tezei la comisia de licență; 

• Concluziile propunem să fie cu apreciere nu doar critică a neajunsurilor 

depistate în practică, dar și cu menționarea aspectelor și experiențelor pozitive 

aplicate la întreprinderea studiată; 

• În scopul evitării unui eventual conflict referitor la confidențialitate, așa 

cum studenții prezintă în teze date reale de la întreprinderi, se propune avizarea 

tezelor de licenţă de către un reprezentant al entităţii în baza cărora sunt elaborate 

tezele; 

• Acordarea unei atenţii mai sporite în ceea ce priveşte folosirea materialelor 

concrete colectate la entităţile examinate şi caracteristica acestora în lucrările 

prezentate, de către conducătorii ştiinţifici. De asemenea, să fie mai obiectivi în 

controlul corectitudinii reflectării înregistrărilor contabile, modificări de denumiri 

atât a conturilor contabile, cât şi a situaţiilor financiare; 

• O deosebită atenție de acordat modului de examinare şi de prezentare în 

textul tezei a prevederilor actelor normative aferente temei examinate; 

•  În vederea excluderii neconformităților, recomandăm studierea 

aprofundată a prevederile GHIDULUI privind elaborarea tezei de licență la 
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specialitatea “Contabilitate”, iar conducătorilor - să fie mai prudenți la respectarea 

acestor  cerințe; 

• Conținutul avizelor întocmite de conducător la tezele de licenţă trebuie să 

fie mai ample, cu apreciere obiectivă şi critică a neajunsurilor concrete; 

• În unele teze, anexele sunt numerotate cu creion sau lipseşte cuvântul 

„Anexă”, în documente primare, borderouri şi Situaţii Financiare, ceea ce nu 

corespunde cerinţelor „Ghidului pentru elaborarea şi susţinerea tezelor de licenţă”; 

• Unele entități în baza cărora au fost elaborate tezele de licență nu dispun de 

informație amplă care ar permite efectuarea unui studiu detaliat. 

 

Rezultatele susţinerii tezelor de masterat,  

Susţinerea tezelor de masterat în cadrul facultății Contabilitate s-a realizat 

la programul de mastrat  „Contabilitate și audit”, care s-a desfăşurat în perioada 

de la 30 mai până la 02 iunie 2016. Au activat 3 comisii. 

Din numărul total al absolvenţilor promoţiei 2016 au fost admişi la susținere 88 

masteranzi. Rezultatele sunt următoarele (tabelul 4): 

Tabelul 4 

Rezultatele susţinerii tezelor de masterat, programul de mastarat 

"Contabilitate şi audit"  
 

Nota "5" Nota "6" Nota "7" Nota "8" Nota "9" Nota "10" Total 

Comisia I 

- - 2 6 17 18 43 

  4,65% 13,95% 39,53 41,86% 100% 

Comisia II 

- 1 2 7 4 15 29 

 3,45% 6,90% 24,14% 13,79% 51,72% 100% 

Comisia III 

- 5 2 4 4 1 16 

 31,25% 12,05% 25,0% 15,0% 6,25% 100% 

 

- 34 note de „10” sau 38,64%; 

- 25 note de „9” sau 28,41% ; 

- 17 note de „8” sau 19,32%; 

- 6 note de „7” sau 6,82%; 

- 6 note de „6” sau 6,82%. 
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Nota medie la susținerea tezelor de master constituie 8,62. 

Concluzii și recomandări la tezele de master, prezentate de catedra 

Contabilitate și audit: 

• Conţinutul tezei de master să conţină informaţii contabile a entităţii în baza 

căruia a fost întocmită teza şi să se facă trimitere la documentele contabile;  

• Conducătorii ştiinţifici împreună cu masteranzii să acorde mai multă atenţie 

corectitudinii și actualităţii surselor bibliografice: Standarde Naţionale de 

Contabilitate şi Planul de conturi vechi, manuale şi cărţi nesemnicative pentru tema 

tezei; 

• Înregistrările contabile expuse în teze să corespundă temei examinate şi să 

se facă trimitere la documentele contabile; 

• De către conducătorii teze să se examineze minuţios: 

- planul tezelor pe capitole şi subcapitole şi să nu se permită ca elaborarea 

tezei cu multe subcapitole la un capitol şi cu denumirea unui capitol identic cu 

denumire tezei de master; 

- conţinutul tezei, inclusiv înregistrările contabile să corespundă cu tema 

tezei şi actele normative din domeniul contabilităţii; 

- actele legislative şi normative, monografiile şi manualele autorilor indicate 

în bibliografie; 

• Se recomandă de organizat unele comisii din componenţa profesorilor 

catedrei, să efectueze o susţinere preventivă a tezei, cu scopul orientativ la 

cunoaşterea mai profundă a conţinutului acestora de către masteranzi; 

• Concluziile şi recomandările în teze să fie mai concrete şi apropiate de 

tema tezei în privinţa contabilităţii, auditului şi să nu fie prezentate doar propuneri 

la nivel general, cum ar fi perfecţionarea activităţii de management, de marketing, 

administraţie la entităţile cercetate. 
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5.4. Evidenţa studenţilor orfani 

În anul de studii 2015 – 2016 în cadrul facultăţii Contabilitate și-au făcut 

studiile 6 studenţi orfani. 

Evidenţa studenţilor orfani 

Nr. 
Anul de studii 

și grupa 

Absolvenţi 

în anul 

curent 

(da/nu) 

Numele, 

prenumele 

studentului 

Specialitatea 
Statutul 

studentului 

Tipul 

admiterii 

1.  I, CON 156 Nu Catărău  

Mihaela 

Contabilitate orfan buget 

2.  I, CON 154 Nu Secu 

Sabina 

Contabilitate orfan buget 

3.  II, CON 146 Nu Cojuhari 

Gabriela 

Contabilitate orfan buget 

4.  II, CON 148 Nu Cazacu 

Aliona 

Contabilitate orfan buget 

5.  III, CON 133 Da Ianducova 

Maria 

Contabilitate orfan buget 

6.  III, CON 133 Da Mereniuc 

Cristina 

Contabilitate orfan buget 

 

5.5. Asigurarea studenţilor cu cămin 

În anul de studii 2015 – 2016, pentru studenții facultății Contabilitate s-au 

oferit 113 locuri în căminele ASEM. Au fost distribuite ordine de cazare la 141 de 

studenţi de la facultatea Contabilitate, care au fost asiguraţi cu cămin în baza 

cererilor depuse. Dintre aceștea, pe parcursul anului de studii au fost exmatriculați 

7 studenți și un student a returnat ordinul. In final, au beneficiat de cămin 133 

studenți (141-8).  

 

5.6. Organe de autoguvernanță studențească 

Consiliul studenţesc al facultăţii Contabilitate, în anul universitar 2015-2016 

a avut o activitate foarte pasivă, pe motiv că președintele Consiliului studențesc, 

Zmuncilă Daniel, a fost plecat în mobilitate academică în semestrul I, iar în 

semestrul II la practica de producere și licență.  

Un alt organ de autoguvernare studenţească care activează la facultatea 

Contabilitate este Comitetul sindical al studenţilor facultăţii Contabilitate. 

Sindicaliștii facultăţii Contabilitate: Cazacu C., CON 152; Cozma T., CON 141; 
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Samson I., CON 142; Slobozeanu V., CON 154; Pruteanu C., CON 154, care pe 

parcursul anului de studii nu s-au manifestat activ. 

 

5.7. Activităţi extracuriculare a studenţilor facultăţii Contabilitate 

Studenţii facultăţii Contabilitate au participat activ la activităţi organizate de 

administraţia facultăţii Contabilitate, manifestându-se atât în domeniile știinţifice, 

cât și în domeniile socio-culturale și organizatorice. Astfel, menţionăm organizarea 

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

rotunde, flash-mob-uri, diverse concursuri și dezbateri. 

Lista acțiunilor pertecute cu studenții facultății Contabilitate în 

perioada anului de studii 2015-2016 

Nr  Denumirea acțiunii/activității 
Data/perioada 

desfășurării 
Parteneri 

1.  Salonul de carte STUDIUM 22 septembrie – 02 

octombrie 2015 

Biblioteca 

Științifică ASEM 

2.  Information day ERASMUS+ la ASEM, 

Programul Uniunii Europene pentru Educație, 

Formare, Tineret și Sport 2014-2020 

22 septembrie 2015 Oficiul Național 

ERASMUS+, 

Moldova 

3.  Lansarea cărților profesorilor Facultății 

Contabilitate 

29 septembrie 2015 Biblioteca 

Științifică ASEM 

4.  Vizită în cadrul entității „Vitanta” SA octombrie 2015 „Vitanta” SA 

5.  Spre un stil de viață dinamic, energetic și 

sănătos! Lecție publică 

05 noiembrie 2015 Unica sport, 

Moldova 

6.  Întâlnire academică cu Dl profesor universitar, 

dr. Neculai TABĂRĂ 

06 noiembrie 2015 - 

7.  Scrisori de mulțumire adresate părinților  noiembrie 2015 - 

8.  Job description: Junior Accountant (Payroll 

Specialist) 

11 noiembrie 2015 Ai-emea 

9.  Gala celor mai buni studenți ai facultății 

Contabilitate (Diplome de gratitudine însoțite 

de o carte la specialitate, câte 2 studenți din 

fiecare grupă) 

17 noiembrie  2015  Autorii lucrărilor, 

titularii 

facultăților 

Contabilitate 

10.  Acțiune comună de dezvoltare a carierei: 

prezentare, concursuri, cadouri 

17 noiembrie  2015  Centrele 

SYSLAB de 

dezvoltare 

inovativă a 

carierei 

11.  Concursul „Cel mai bun student al ASEM 

2015” 

Câștigători ai facultății Contabilitate: 

1) Țurcan Ștefan, CON 133 – premiul cel 

mare; 

2) Jieri Nicolae, CON 132 – locul I. 

17 noiembrie 2015 ASEM 

12.  Universiada 2015, ASEM 

Premiul  Proba sportivă 

9-18 noiembrie 2015 Catedra Educație 

fizică și sport 
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Locul I Volei  

Locul II Joc de dame 

Locul III Clasamentul general 
 

13.  Vizită în cadrul entității „Macon” SA 20 noiembrie  2015 „Macon” SA 

14.  Lecție publică în fața stidenților anului III 

Căile etice de utilizare a informației 

Februarie 2016 Biblioteca 

Științifică ASEM 

15.  Chestionarul AXA employer brand perception  

survey 2016 

02 februarie 2016 „AXA” 

management 

consulting 

16.  Programul ITMC 2016 01-10 februarie 016 „Business 

Development 

Capital” SRL 

17.  Concursul „Bursa Moore Stephens” 

Câștigători: 

1) Jieri Nicolae, CON 132; 

2) Puzur Daniela, CON 145. 

04-19 februarie 2016 Moore Stephens 

KSC 

18.  Ședinţă deschisă tuturor studenţilor cu tema 

„Cum să scriu corect proiectul la 

contabilitate?” 

Martie 2016 Cu suportul 

Cercului Științific 

Studențesc 

19.  Trei prelegeri ținute în fața studenților anului II 

de studii de către profesorul universitar de la 

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Nicolae 

Balteș.  

1. Tratamente contabile şi fiscale privind 

amortizarea imobilizărilor;  

2. Recunoaşterea, evaluarea şi contabilizarea 

stocurilor şi producţiei în curs de execuţie; 

3. Lucrări contabile de închidere a exerciţiului 

financiar.  

 

30 martie-2 aprilie 

2016 

 

20.  Masa rotundă cu genericul „Aşteptări şi 

provocări în evoluţia profesiei contabile” 

organizată cu suportul Cercului Științific 

Studențesc 

7 aprilie 2016 Cu suportul 

Cercului Științific 

Studențesc 

21.  Spartachiada 2016, ASEM 

Premiul  Proba sportivă 

Locul I Badminton  

Locul I Tenis de masă (fete) 

Locul II Tenis de masă (bărbați) 

Locul II Clasamentul general –  

Vice-Campioană 
 

aprilie  2016  

22.  Simpozionul Ştiinţific al Tinerilor Cercetători, 

cu trei secțiuni în cadrul facultății: 

1. „Realităţi naţionale ale contabilităţii” fiind 

prezentate 25 rapoarte, 

2. „Realităţi naţionale ale analizei economice” 

fiind prezentate 14 comunicări. 

3. Contabilitate – 22 comunicări. 

22-23 aprilie 2016 Cu suportul 

Cercului Științific 

Studențesc și 

cadrelor didactice 

23.  Burse de merit pe republică 

Câștigători ai facultății Contabilitate: 

1) Țurcan Ștefan, CON 133; 
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2) Jieri Nicolae, CON 132; 

3) Muntean Olga, CON 135. 

 

La catedra Contabilitate și audit activează Cercul Științific Studenţesc 

„Contabilitate” (rom., rus.) – conducători: lect. super. Caraman S. (6 şedinţe) şi 

lect. super. Shtelmakh A. (8 şedinţe). 

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

parcursul anului universitar au fost desfăşurate  6 şedinţe de lucru. În cadrul 

acestora au fost prezentate 9 comunicări ştiinţifice elaborate de către membrii 

cercului şi coordonate de către cadrele didactice ale catedrei „Contabilitate şi 

audit”. Tematica abordată a fost variată: de la teme concrete, cum ar fi: 

„Contabilitatea investiţiilor imobiliare” sau „Contabilitatea OMVSD” - la teme 

mult mai creative, de genul „Practici de contabilitate sub amprenta creativităţii” 

sau „Contabilitatea costurilor calităţii”. 

Confirmare a faptului că şedinţele noastre au fost desfăşurate sunt postările 

noastre pe profilul paginii Cercului de pe reţelele de socializare. 

Cel mai frumos eveniment din activitatea Cercului a fost organizarea şi 

desfăşurarea  pe data de 07 aprilie 2016 a masei rotunde cu genericul „Aşteptări şi 

provocări în evoluţia profesiei contabile” un eveniment cochet dedicat  Jubileului 

de 25 ani de activitate a ASEM, precum şi Zilei profesionale a Contabilului, care a 

fost marcată la 01 aprilie 2016. 

De asemenea, în cadrul cercului s-a organizat o şedinţă deschisă tuturor 

studenţilor cu tema „Cum să scriu corect proiectul la contabilitate?”, unde studenţii 

au găsit răspunsuri la întrebările din domeniul dat. 

La Simpozionul Ştiinţific al Tinerilor Cercetători din 22-23 aprilie 2016 au 

participat 22 studenţi – membri ai Cercului sau 40% 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. 

Continuând tradiţia ultimilor ani, şi în acest an am gestionat pagina Cercului 

pe reţeaua de socializare FACEBOOK, prin care postăm avize, descrierea 

evenimentelor organizate în cadrul Cercului, poze de la şedinţele Cercului etc. 
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 La catedra Contabilitate și analiză economică, pe parcursul anului de studii 

2015-2016 au activat Cercurile Științifice studențești: 

➢ ,,Young Accountants” – condus de Erhan L. dr., – au fost desfăşurate 5 

şedinţe cu prezentarea a 12 comunicări, 

➢ ,,Analitic” – condus de Chirilov N. dr., conf. univ.  – au fost desfăşurate 8 

şedinţe cu prezentarea a 32 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 

Ştiinţific al Tinerilor Cercetători petrecut pe 22-23 aprilie 2016, unde au fost 

organizate două secţiuni: 

➢  „Realităţi naţionale ale contabilităţii” fiind prezentate 25 rapoarte, 

➢ „Realităţi naţionale ale analizei economice” fiind prezentate 14 

comunicări. 

 

 

6. Informaţii privind personalul didactic și de conducere 

Asigurarea facultăţii Contabilitate cu cadre didactice titulare pe parcursul 

anului 2015-2016 se prezintă astfel: 

Structura cadrelor didactice titulare ce activează la catedrele facultăţii 

Contabilitate 
 

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

Bărbaţi Contabilitate 

și audit 

3 6 3 6 1 1 11 

Contabilitate 

și analiză 

economică 

- 2 - 2 - - 2 

Femei Contabilitate 

și audit 

- 17 - 16 4 3 23 

Contabilitate 

și analiză 

- 14 - 13 6 5 24 
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economică 

Total 3 39 3 37 11 9 70 

 

Unele cadre didactice titualre, pe parcursul anului de studii 2015-2016, au 

fost angajate suplimentar prin cumul intern, prin cumul extern fiind angajate două 

persoane. 

   

7. Servicii de ghidare și consiliere în carieră 

Studenții facultății Contabilitate au putut beneficia de servicii de ghidare și 

consiliere în carieră în cadrul Centrului de ghidare în carieră. De asemenea, servicii 

de consiliere și ghidare în carieră au fost acordate studenților de către curatorii 

grupelor academice, desemnați prin ordinul Rectorului ASEM nr. 380-ST din 

17.09.2015, după cum urmează: 

Grupa 

academică 

Îndrumătorul grupei 

academice 

Catedra îndrumătorului de 

grupă academică 

CON 151 Bugan Corneliu Contabilitate și audit 

CON 152 Caraman Stela Contabilitate și audit 

CON 153 Bordeian Olga Contabilitate și audit 

CON 154 Andreev Liliana Contabilitate și audit 

CON 155 Bajan Maia Contabilitate și analiză economică 

CON 156 Mihaila Svetlana Contabilitate și analiză economică 

CON 157 Gherasimov Mihail Contabilitate și analiză economică 

 

Or, curatorii, pe parcursul anului de studii 2015-2016, au organizat întâlniri 

şi convorbiri individuale cu studenţii grupelor tutelate în conformitate cu 

prevederile „Regulamentului privind activitatea îndrumătorului grupei academice” 

aprobat la şedinţa Senatului ASEM, proces verbal nr.8 din 25.04.2007. 

De asemenea, ghidare și consiliere studenții au primit de la responsabilii 

decanatului, curatori, cadre didactice în procesul de selectare a disciplinelor 

opționale, temei tezei de licență, proiectului de an, loc de practică, etc.  

 

9. Informaţii privind implementarea programelor și strategiilor 

naţionale 
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În anul universitar 2015-2016 la facultatea Contabilitate au fost realizate o 

serie de activităţi în vederea implementării programelor și strategiilor naţionale: 

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

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

diverse competiţii sportive organizate de Catedra Educaţie Fizică și Sport 

din cadrul ASEM, după cum urmează:  

1. Universiada 2015 (profesorii ASEM), care s-a desfășurat în luna noiembrie 

2015. Facultatea Contabilitate a ocupat următoarele clasamente:  

Premiul  Proba sportivă 

Locul I Volei  

Locul II Joc de dame 

Locul III Clasamentul general 

 

2. Spartachiada 2016 (pentru studenții ASEM), care s-a desfășurat pe parcursul 

lunii aprilie 2016, plasându-se în clasament astfel:  

Premiul  Proba sportivă 

Locul I Badminton  

Locul I Tenis de masă (fete) 

Locul II Tenis de masă (bărbați) 

Locul II Clasamentul general – Vice-Campioană 

 

• Strategia naţională antidrog pe anii 2011-2018 – îndrumătorii grupelor 

academice, în vederea promovării unui mod sănătos de viaţă fără droguri, 

au organizat discuţii cu studenţii facultăţii Contabilitate despre daunele și 

consecinţele acestui viciu; 

• Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 „Educația 

2020”: În această direcție au fost desfășurate mai multe activități, care au 

avut ca scop ridicarea calității procesului educaționa, consolidarea 

corelaţiei dintre nivelul de calificare şi competenţele solicitate de piaţa 

muncii, dezvoltarea conceptului și promovarea formelor alternative de 

învăţămînt (la distanţă). Astfel, cele mai principale acțiuni fiind elaborarea 

și aprobarea planurilor noi de studii la ciclul I Licență și ciclul II Masterat, 

modernizarea permanentă a curiculumurilor universitare din perspectiva 

centrării pe competenţe, pe cel ce învaţă şi pe necesităţile mediului 
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economic, iar conţinuturile curriculare să asigure relevanţă pentru 

dezvoltarea şi afirmarea personală, socială şi profesională a 

beneficiarilor procesului educaţional. S-a intensificat lucrul privind 

elaborarea de lucrări didactice, etc.  În cadrul facultății Contabilitate a fost 

organizată și desfășurată, la 21 decembrie 2015, cu suportul Băncii 

Mondiale - Masa rotundă cu genericul „Stabilirea obiectivelor de învățare 

ale principalelor discipline din domeniul contabilității şi auditului” în 

cadrul căreia au fost desemnate cunoștințele obșinute de cadrele didactice 

ale facultății, partipante în cadrul Proiectului Băncii Mondiale STAREP. 

De asemenea se poate menționa eforturile depuse în cadrul Semnarelor 

metodice ale catedrelor privind actualizarea continuă a curicumulurilor 

unor discipline de specialitate, conținutul disciplinelor și compatibilitatea 

lor cu tendințele ACCA și practicilor europene.  De asemenea, pe parcursul 

anului s-a lucrat asupra dezvoltării, sprijinirii și motivării cadrelor  

• Strategia de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova până în anul 2020 

(HG nr.920 din 07.11.2014). Cadrele didactice si-au accentuat activitățile 

asupra implementării triunghiului cunoașterii – educație-crcetare-inovare. 

În acest context au fost realizate cercetări pe temele de cercetare aprobate 

de catedre, incluzînd publicații științifice, conferințe științifice, colovii 

științifice, înaintarea de proiecte de cercetare bilaterale moldo-român și 

moldo-ucrainean. Detaliat sunt prezentate în capitolul 10.  

• Foaia de parcurs pentru ameliorarea competitivității Republicii Moldova; 

Pentru a-şi menţine competitivitatea, facultatea depune eforturi în 

dezvoltarea de produse şi procese de ultimă generaţie care să avanseze spre 

activităţi cu o valoare adăugată înaltă. 

• Strategia inovațională a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 

„Inovații pentru competitivitate”; Conducerea facultății, precum și a ASEM 

depun eforturi în dezvoltarea infrastructurii de suport pentru activitatea 

inovaţională şi asigurarea condiţiilor pentru edificarea unei economii bazate 

pe cunoaştere. 
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• Strategia națională de prevenire și combatere a corupției; În contextul 

acestei strategii se realizează mai multe măsuri: funcţionarea auditului 

intern, prevenirea riscurilor de corupţie, respectarea principiilor de 

integritate academică, evitarea conflictelor de interese şi tratarea unor 

astfel de conflicte apărute, declararea intereselor personale. 

• Strategia națională de dezvoltare a societății informaționale „Moldova 

Digitală 2020”; În această direcție se depune efort în creşterea gradului de 

alfabetizare digitală, dezvoltare a competenţelor digitale, pentru ca 

absolvenţii să posede competenţe digitale pentru a activa într-o societate 

informaţională.  

 

10. Activitatea de cercetare – inovare 

10.1. Programe/proiecte de cercetare 

Membrii catedrei sunt implicați în următoarele proiecte naționale și 

internaționale: 

1. Proiectul „Creşterea performanţei sistemului educaţional prin 

implementarea analizei impactului de reglementare şi participare 

responsabilă a OSC în domeniul educaţiei” din cadrul proiectului FHI 360 

„Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova” (MPSCS), 

finanțat de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) - RIA. 

Septembrie 2014 – August 2017 (Curagău N.); 

2. Proiectul „Tinerii pentru transparenţă în educaţie” are drept scop sporirea 

transparenţei în instituţiile de învăţământ, implicarea cât mai largă a tinerilor 

în identificarea unor soluţii viabile ce ţin de deschiderea şcolii, idei ce ar 

putea fi ulterior extinse la nivel naţional. Proiectul este implementat de către 

Consiliul Naţional al Tinerilor din Moldova (www.cntm.md) în parteneriat 

cu FDRM, în cadrul Programului Comun Dezvoltare Locală Integrată 2013- 

2015, finanţat de către PNUD Moldova 
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(http://www.undp.md/projects/JILDP.shtml). Mai 2014 – Iulie 

2015(Curagău N.); 

3. Proiectul „Responsabilizare socială pentru reforma educației din Republica 

Moldova” implementat în parteneriat cu Centrul Analitic Independent 

„EXPERT - GRUP” Aprilie 2015 – Decembrie 2015(Curagău N.); 

4. Proiectul „Creşterea performanţei sistemului educaţional prin 

implementarea analizei impactului de reglementare şi participare 

responsabilă a OSC în domeniul educaţiei și promovarea valorilor europene 

în domeniul educației” – Campania de Informare - Europa pentru Educație. 

Europa pentru Tine.” EU perioada 09.10.2014 – 08.10.2015 Octombrie 2014 

– Octombrie 2015 (Curagău N.); 

5. Proiectului „Consolidarea Durabilității OSC - urilor prin Dezvoltarea 

Organizațională”. Proiectul este implementat de către Centrul de Informare 

și Consultanță Organizațională (CICO) Octombrie 2015 (Curagău N.); 

6. Proiectul „Dezvoltarea metodelor participative de abilitare socio-

economică a tinerilor”. Proiectul este implementat de către Ministerul 

Tineretului şi Sportului (MTS) Aprilie 2016 – Octombrie 2016 (Curagău 

N.); 8. Proiectul „Elaborarea metodologiei privind măsurarea 

antreprenorialului din perspectiva dimensiunii de gen” în cadrul proiectului 

UN Joint Project on Strengthening the National Statistical System. Perioada 

septembrie – decembrie 2015  (Graur A.). 

 

 Înaintîri de propuneri de proiecte de cercetare 

1) Proiect moldo-român „Model conceptual de îmbunătăţire a transparenţei şi 

responsabilităţii în sectorul public prin implementarea referenţialelor 

internaţionale specifice contabilităţii de angajamente” – TRACAST (coord. 

Harea R.); 

2) Proiect moldo-român „Raportarea integrată – perspective pentru entitățile 

din România și Republica Moldova” (coord. Grigoroi L.); 
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3) Proiect moldo-român „Consolidarea cooperării prin experiențe comune în 

domeniul aplicării Standardelor Internaționale de Raportare Financiară 

(IFRS) în România și Republica Moldova” (coord. Țugulschi Iuliana); 

4) Proiect moldo-român „Guvernanța corporativă și performanțele în afaceri 

ale întreprinderilor din România și Republica Moldova, în context 

internațional” (coord. Munteanu N.) 

5) Proiect bilateral moldo-ucrainean (coord. Țurcanu V.) 

 

10.3. Valorificarea activităților de cercetare 

În anul universitar 2015-2016, cadrele didactice ale facultăţii Contabilitate 

au publicat 148 lucrări știinţifice și metodico-didactice. 

Publicaţiile cadrelor didactice ale facultăţii Contabilitate în anul 

universitar 2015-2016 

Catedra Manuale Monografii 
Articole 

știinţifice 

Lucrări 

metodico-

didactice 

Total 

Contabilitate 

și audit 

1 - 61 5 67 

Contabilitate 

și analiză 

economică 

1 1 75 4 81 

Total 2 2 136 9 148 

 

10.4. Manifestări știinţifice organizate 

 

Colectivul catedrei ,,Contabilitate şi Analiză Economică” în parteneriat cu 

Asociaţia profesională ACAP, ACCA şi KPMG Moldova a organizat cu ocazia 

zilei profesionale a contabilului Conferinţa Ştiinţifică Internaţională ,,Paradigma 

contabilităţii şi auditului: realităţi naţionale, tendinţe regionale şi 

internaţionale”, din 01 aprilie 2016. 

În anul universitar 2015-2016, cadrele didactice ale facultăţii Contabilitate 

au participat la diverse conferințe știinţifice internaționale și naționale, organizate 

în țară și peste hotare, cum ar fi: 
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❖ Colocviul ştiinţific: Abordări teoretice şi practice ale contabilităţii moderne, 

10 iulie 2015. Chișinău: ASEM, 2015; 

❖ Conferinţa Ştiinţifică Internaţională dedicată aniversării a 20 ani a 

învăţămîntului economic la USARB: Aspecte ale dezvoltării potenţialului 

economico-managerial în contextul asigurării securităţii naţionale, 6 iulie 

2015. Bălţi: USARB, 2015; 

❖ International Conference: New Approashes in Social and Humanistic 

Siences, 11-13 septembrie 2015. Chișinău: Moldova LUMEN  NASHS 

2015; 

❖ Conferinţa ştiinţifică internaţională: Competitivitatea şi inovarea în 

economia cunoaşterii, 25-26 septembrie 2015. Chişinău: ASEM, 2015; 

❖ Conferință națională cu participare internațională: Turismul şi dezvoltarea 

societăţii, 25-26 septembrie 2015. Chișinău: USEM, 2015.  

❖ Conferința Științifică Internațională: Progrese în teoria deciziilor economice 

în condiții de risc și incertitudine, 25 septembrie 2015. România, Iași: 2015; 

❖ International Scientific Conference: Accounting, Audit, Analysis: Science, 

Studies and Business Synthesis, 15–16 October, 2015. Lithuania: Vilnius 

University, Faculty of Economic, 2015; 

❖ Conferința Științifică Internațională: Statistici locale și regionale mai bune 

pentru o viață mai bună,  20 octombrie 2015. Chișinău: ASEM, 2015; 

❖ International Conference: The role of managerial performance in the 

assessment of entity's financial position, - 8th edition, 22-24 October 2015. 

Iasi: Alexandru Ioan Cuza University of - Faculty of Economics and 

Business Administration, 2015; 

❖ Conferinţa Ştiinţifică cu participare internaţională: Rolul investiţiilor în 

activitatea dezvoltării economice durabile în contextul integrării europene, 

Republica Moldova, 29-30 octombrie 2015. Chişinău: ASEM, 2015; 

❖ Conferinţa ştiinţifică internaţională: Priorităţi strategice de modernizare 

inovaţională a economiei Republicii Moldova şi politici de dezvoltare 
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durabilă la nivel mondial, 30-31 octombrie 2015. Chișinău: USM, Catedra 

Contabilitate şi informatică de gestiune, 2015; 

❖ Conferinţa naţională de diseminare a rezultatelor cercetării doctorale în 

cadrul proiectului POSDRU/187/1.5/S/155656: Raţionamentele controlului 

strategic în contextul guvernanţei corporative, 5-7 noiembrie, 2015. Braşov: 

2015; 

❖ Conferința Științifică Internațională: Dezvoltarea economico-socială 

durabilă a euroregiunilor și a zonelor transfrontaliere, 06 noiembrie 2015. 

România, Iași: 2015;  

❖ Международная научно-практическая конференция Житомирского 

технологического университета: Развитие бухгалтерского учета, 

экономического анализа и аудита в  XXI столетии, 6-7 ноября 2015. 

Житомир: 2015; 

❖ Conferința Științifică internațională: Consolidarea administraţiei publice 

locale: instrumente şi mecanisme, 3-4 decembrie 2015. Chișinău: Academia 

de Administrare publică, 2015;  

❖ Conferința inter universitară: Evoluția științei militare în contextul noilor 

amenințări la securitatea națională și regională, 17 decembrie 2015. 

Chișinău: Academia Militară a Forțelor Armate, 2015;  

❖ Conferinţa ştiinţifică internaţională: Potenţialul de finanţare al pieţei 

financiare nebancare din Republica Moldova şi perspectivele dezvoltării 

acesteia, 27-28 noiembrie 2015. Chişinău: ASEM, 2015; 

❖ Мiжнародна науково-практична конференцiя: Соцiально-экономiчний 

розвиток Украïни в умовах трансформацiйних змiн: виклики, тенденцiï, 

перспективи. Полтава: 2015; 

❖ Conferința ştiinţifico-practică: Inovaţia: factor al dezvoltării social-

economice, 03 martie 2016. Cahul: Universitatea „B.P.Hajdeu”,  2016; 

❖ Conferinţa Ştiinţifică internaţională din domeniul contabilităţii cu genericul: 

Profesia contabilă – realizări şi perspective, 4 aprilie 2016. Chişinău: 

EcoFinConsult, 2016; 
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❖ Conferința Stiințifică Internațională: The first Education to Employment, 7 

April 2016. București: ACCA, 2016; 

❖ Conferința științifică cu participare internațională:  Dezvoltarea armatei 

naționale în contextul aprofundării reformelor democratice, 14 aprilie 2016. 

Chișinău: Academia Militară a Forțelor Armate, 2015; 

❖ Международная научно-практическая конференция, 15-16 апреля 2016. 

Украина, Ужгород: 2016; 

❖ Международная научно-практическая конференция: Перспективы 

развития учета, контроля и анализа в контексте евроинтеграции, 26 мая 

2016. Украина, Херсон: Грiнi, 2016; 

❖ Conferinţa Ştiinţifică internaţională Aniversară: Oportunităţi şi provocări ale 

profesiei contabile şi de audit: experienţa şi soluţii mondiale, 17 iunie 2016. 

Chişinău: ACAP, 2016; 

La fel pe parcursul anului de studii 2015-2016, cadrele didactice ale 

facultăţii Contabilitate au participat la diferite manifestări științifice la nivel 

național și internațional organizate în țară: 

Manifestări știinţifice la care au participat colaboratorii facultăţii 

Contabilitate 
Activitatea în care s-a participat Perioada 

desfășurării 

Participanţii 

Seminarul știinţific „Politici și 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 Știinţifică Internaţională „Corporate  

governance: instrument of recovery and 

development of performance 

28-29 mai 2015 Bîrcă Aliona 

Elsevie workshop, Iași, România 24 martie 2015 Bîrcă Aliona 

Conferinţa Profesională „Perspective fiscale și 

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., Brașoveanu A., 

Chirilov N., Gavriliuc L., 

 Paladi V., Cojocari A.,  

Tolmaţchi S., Gudima G. 

Conferinţa Știinţifică Internaţională  „Politici și 

mecanisme de inovare și dezvoltare a 

proceselor economico-financiare și sociale în 

31.10-1.11 2014 Muntean N., 

Cojocari A., 

Tolmaţchi S. 
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plan naţional și internaţional”, USM 

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 Grigoroi L., Popovici A.. 

Bajan M.,  Lazari L., 

Ţurcan L., Badicu G., 

Gudima G., Harea R., 

Muntean N., Dima M., 

Gavriliuc L., Cojocari A., 

Tolmaţchi S. 

Formare naţională destinată profesorilor de 

limba franceză 

14 noiembrie 

2014 

Gavriliuc L 

 
 

 

Alte activități: 

▪ Membru al Consiliului de Confirmare al Inspectoratului Fiscal Principal de 

Stat al Republicii Moldova (Grigoroi L. dr. conf.univ.); 

▪ Membri al Consiliului Consultativ al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat 

al Republicii Moldova (Bucur V. dr.hab. prof. univ., Tostogan P. dr. conf. 

univ.); 

▪ Membri ai Consiliului Consultativ pe lîngă Ministerul Finanţelor (Bucur V., 

dr. hab., prof. univ.; Grabarovschi L., dr., conf.univ; Ţiriulnicova N., dr., 

conf.univ.); 

▪ Membru al Comisiei de certificare a auditorilor de pe lîngă Ministerul 

Finanţelor (Melnic G., dr., conf. univ.; Gavriliuc L., dr., conf. univ.; Paladi 

V., dr., conf. univ.); 

▪ Membru în grupul de experţi/consilii/comisii ale unor organizaţii/instituţii 

internaţionale (Nederiţa A., dr.hab., prof. univ.); 

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

domeniul contabilităţii și auditului pe lângă Ministerul Finanţelor al 

Republicii Moldova (Tostogan P., dr., conf. univ.); 

▪ Membru al Consiliului consultativ pe lângă Curtea de conturi (Tostogan P., 

dr., conf. univ.); 
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▪ Președintele comisiei de cenzori a Fondului de Garantare a Depozitelor 

Bancare (Graur A., dr., conf.univ.); 

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

lângă Ministerul Finanţelor (Bîrcă A., dr., conf.univ.); 

▪ Membru al Consiliului de administrare la ÎS „Fiscservinform” (Muntean N., 

dr., conf.univ.); 

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

Ministerul Finanţelor (Manoli M., dr., conf.univ.; Iachimovschi A., dr., 

conf.univ.; Ştahovschi A., dr., conf.univ.); 

 

Membrii ai colegiilor de redacție:  

▪ Membru al colegiului de redacţie al revistei „Economica” (Bucur V., dr.hab, 

prof. univ.); 

▪ Redactor-şef al revistei „Contabilitate şi audit” (Tostogan P., dr., 

conf.univ.); 

▪ Membri ai colegiului de redacţie al revistei „Contabilitate şi audit” 

(Grigoroi L., dr., conf. univ.;Ţurcanu V., dr.hab., prof.univ.; Nederiţa A., 

dr.hab, prof. univ.; Grabarovschi L., dr., conf.univ.; Manoli M., dr., 

conf.univ.; Zlatina N., dr., conf.univ.; Ţiriulnicova N., dr., conf.univ.; Dima 

M., dr. conf. univ.; Paladi V., dr., conf.univ.); 

▪ Membru în Colegiul editorial științific al revistei European Journal of 

Accounting, Finance & Business (Grigoroi L., dr., conf.univ.); 

▪ Membru în Colegiul editorial științific al revistei Audit financiar, România 

(Grigoroi L., dr., conf.univ.); 

▪ Membru în Colegiul editorial științific al revistei Журнал «Вестник 

профессиональных бухгалтеров (Grigoroi L., dr., conf.univ.); 

▪ Membru în Colegiul editorial științific al revistei Независимый аудитор. 

Revista este indexată în Ebsco (Grigoroi L., dr., conf.univ.); 

▪ Membru în colegiul de redacție: European Journal of Accounting, Finance 

& Business, founded by „Ştefan cel Mare” University of Suceava, Romania 
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(Grigoroi L., Lazari L., dr., conf.univ.; Harea R., dr., conf.univ.; Graur A., 

dr., conf.univ.; Mihaila S., dr., conf.univ.); 

▪ Membru în grupul de experţi instituţii internaţionale: Keiser University, 

1500 NW 49th St, Fort Lauderdale, FL 33309, USA (Curagău N., dr., 

conf.univ.); 

▪ Consultant în analiza rapoartelor financiare în cadrul Proiectului UNDP 

„Suport to Confidence Building Measures” (Graur A., dr., conf.univ.); 

 

Membri ai unor structuri din cadrul ASEM 

▪ Membru în Consiliul SMEEB, ASEM – Bîrcă A., dr., conf.univ.; 

▪ Preşedinte al Seminarului Ştiinţific de Profil (Ţurcanu V., dr. hab., 

prof.univ.); 

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

▪ Membri ai Senatului ASEM (Ţurcanu V., dr. hab., prof.univ.; Grigoroi L., 

dr., conf.univ.; Lazari L., dr., conf.univ.;  Cauş L., dr., conf.univ.; Popovici 

A., dr., conf.univ.); 

▪ Membri al echipei de audit al calităţii din ASEM (Bajerean E., dr., 

conf.univ.; Mișova T., dr., conf.univ.; Postolachi B., lector universitar; 

Bădicu G., dr., conf.univ.; Țurcan L., lector superior); 

▪ Președinte al Consiliului Știinţific Specializat D 32.522.02-04, ASEM la 

specialitatea 522.02 – Contabilitate; audit; analiză economică” la  susţinerea 

tezei de doctor în economie „Contabilitatea activelor imobilizate”, autor 

Brînzilă Liuba, 6 noiembrie 2015, Ţurcanu V., dr. hab., prof.univ.; 

▪ Secretar știinţific al Consiliului Știinţific Specializat D 32.522.02-04, ASEM 

la specialitatea 522.02 – Contabilitate; audit; analiză economică” la  

susţinerea tezei de doctor în economie „Contabilitatea activelor imobilizate”, 

autor Brînzilă Liuba, 6 noiembrie 2015, Grabarovschi L., dr., conf.univ.; 

▪ Membru în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 32.522.02-04, ASEM 

la specialitatea 522.02 – Contabilitate; audit; analiză economică” la  
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susţinerea tezei de doctor în economie „Contabilitatea activelor imobilizate”, 

autor Brînzilă Liuba, 6 noiembrie 2015, Lazari L., dr., conf.univ.; 

▪ Membri ai Consiliului facultăţii „Contabilitate”: Grigoroi L., dr., conf. univ.; 

Iachimovschi A., dr., conf. univ.;  Lazari L., dr., conf. univ.; Popovici A., 

dr., conf. univ.; Bajerean E., dr., conf. univ.;  Grabarovschi L., dr., conf. 

univ.; Bădicu G., dr., conf. univ.; Chirilov N., dr., conf. univ.; Țiriulnicova 

N., dr., conf. univ.; Mihaila S., dr., conf. univ.; Harea R., dr., conf. univ.; 

Muntean N., dr., conf. univ.; Cușmăunsă R., dr., conf. univ.; Nani M., dr., 

conf. univ.; Țugulschi Iu., dr., conf. univ.; Bajan M., dr., conf. univ.; 

Grumeza D., dr., conf. univ.; Caraman S., lector superior); 

▪ Membri ai Seminarului Știinţific de profil „Problemele contabilităţii şi 

auditului” din cadrul ASEM (Nederiţă A., dr. hab., prof. univ.; Mişova T., 

dr., conf.univ.; Manoli M., dr., conf.univ.; Tostogan P., dr., conf.univ.; 

Grabarovschi L., dr., conf.univ.; Bajerean E., dr., conf.univ.; Grigoroi L., 

dr., conf.univ.; Lazari L., dr., conf.univ.;   Paladi V., dr., conf.univ.; 

Țiriulnicova 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., Popovici A., dr., conf.univ; Graur 

A., dr., conf.univ; 

▪ Director al Centrului de studii în domeniul raportării financiar – manageriale 

și auditului, ASEM  (Grigoroi L., dr., conf.univ.); 

▪ Vice-director al Centrului de studii în domeniul raportării financiar – 

manageriale și auditului, ASEM  (Lazari L., dr., conf.univ.); 

▪ Membri ai Centrului de studii în domeniul raportării financiar-manageriale 

și auditului, ASEM tot colectivul facultății Contabilitate; 

 

Membri în comitete științifica a unor conferințe internaționale:  



 45 

1. Membri ai Comitetului Ştiinţific la Conferinţa Ştiinţifică Internaţională (L. 

Grigoroi): 23rd Internațional Economic Conference IECS 2016, 20-21 mai 

2016, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, România. 

http://iecs.ulbsibiu.ro/timetable/ 

2. Membri ai Comitetului Ştiinţific la Conferinţa Ştiinţifică Internaţională (L. 

Grigoroi): 4th International Scientific and Practical Conference “Prospects of 

Development of Accounting, Control and Analysis in the context of 

European Integration”, 26 may, Odessa, Ukraine, Odessa National 

Economic University 

oneu.edu.ua/news/files/2602201602/inf_list_en.docx 

3. Membri ai Comitetului Ştiinţific la Conferinţa Ştiinţifică Internaţională (L. 

Grigoroi): І International scientific and practical conference   

«Institutionalization of Euro integration processes: Society, Economics, 

Administration», April 21-22,  Rivne-2016 

mspu.by/files/oms/inf-pismo-03-2016.PDF 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rj

a&uact=8&ved=0ahUKEwjn4N-

52ZPNAhUCaxQKHXmgAWkQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fmspu.by%2F

files%2Foms%2Finf-pismo-03-

2016.PDF&usg=AFQjCNHQXiuPkKRWgJaZjvShMKxhX5ksPQ&sig2=wu9C4j

HVgb8Oj60mE-we_g 

4. Membri ai Comitetului Ştiinţific la Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 

„Paradigma contabilităţii şi auditului: realităţi naţionale, tendinţe regionale 

şi internaţionale”: Lazari L., dr., conf.univ.; Grigoroi L., dr., conf.univ.; 

Ţiriulnicova N., dr., conf.univ.; Harea R., dr., conf.univ.; Bîrcă A., dr., 

conf.univ.; Muntean N., dr., conf.univ.; Gherasimov M., dr., conf.univ.; 

Mihaila S., dr., conf.univ.; Erhan L., dr., conf.univ.; Chirilov N., dr., 

conf.univ.; Bădicu G., dr., conf.univ.; Bajan M, dr., conf.univ.;. 

5. Membri ai Comitetului organizatoric la Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 

„Paradigma contabilităţii şi auditului: realităţi naţionale, tendinţe regionale 

http://iecs.ulbsibiu.ro/timetable/
http://iecs.ulbsibiu.ro/timetable/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn4N-52ZPNAhUCaxQKHXmgAWkQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fmspu.by%2Ffiles%2Foms%2Finf-pismo-03-2016.PDF&usg=AFQjCNHQXiuPkKRWgJaZjvShMKxhX5ksPQ&sig2=wu9C4jHVgb8Oj60mE-we_g
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn4N-52ZPNAhUCaxQKHXmgAWkQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fmspu.by%2Ffiles%2Foms%2Finf-pismo-03-2016.PDF&usg=AFQjCNHQXiuPkKRWgJaZjvShMKxhX5ksPQ&sig2=wu9C4jHVgb8Oj60mE-we_g
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn4N-52ZPNAhUCaxQKHXmgAWkQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fmspu.by%2Ffiles%2Foms%2Finf-pismo-03-2016.PDF&usg=AFQjCNHQXiuPkKRWgJaZjvShMKxhX5ksPQ&sig2=wu9C4jHVgb8Oj60mE-we_g
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn4N-52ZPNAhUCaxQKHXmgAWkQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fmspu.by%2Ffiles%2Foms%2Finf-pismo-03-2016.PDF&usg=AFQjCNHQXiuPkKRWgJaZjvShMKxhX5ksPQ&sig2=wu9C4jHVgb8Oj60mE-we_g
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn4N-52ZPNAhUCaxQKHXmgAWkQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fmspu.by%2Ffiles%2Foms%2Finf-pismo-03-2016.PDF&usg=AFQjCNHQXiuPkKRWgJaZjvShMKxhX5ksPQ&sig2=wu9C4jHVgb8Oj60mE-we_g
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn4N-52ZPNAhUCaxQKHXmgAWkQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fmspu.by%2Ffiles%2Foms%2Finf-pismo-03-2016.PDF&usg=AFQjCNHQXiuPkKRWgJaZjvShMKxhX5ksPQ&sig2=wu9C4jHVgb8Oj60mE-we_g
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn4N-52ZPNAhUCaxQKHXmgAWkQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fmspu.by%2Ffiles%2Foms%2Finf-pismo-03-2016.PDF&usg=AFQjCNHQXiuPkKRWgJaZjvShMKxhX5ksPQ&sig2=wu9C4jHVgb8Oj60mE-we_g
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn4N-52ZPNAhUCaxQKHXmgAWkQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fmspu.by%2Ffiles%2Foms%2Finf-pismo-03-2016.PDF&usg=AFQjCNHQXiuPkKRWgJaZjvShMKxhX5ksPQ&sig2=wu9C4jHVgb8Oj60mE-we_g
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn4N-52ZPNAhUCaxQKHXmgAWkQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fmspu.by%2Ffiles%2Foms%2Finf-pismo-03-2016.PDF&usg=AFQjCNHQXiuPkKRWgJaZjvShMKxhX5ksPQ&sig2=wu9C4jHVgb8Oj60mE-we_g
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn4N-52ZPNAhUCaxQKHXmgAWkQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fmspu.by%2Ffiles%2Foms%2Finf-pismo-03-2016.PDF&usg=AFQjCNHQXiuPkKRWgJaZjvShMKxhX5ksPQ&sig2=wu9C4jHVgb8Oj60mE-we_g
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn4N-52ZPNAhUCaxQKHXmgAWkQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fmspu.by%2Ffiles%2Foms%2Finf-pismo-03-2016.PDF&usg=AFQjCNHQXiuPkKRWgJaZjvShMKxhX5ksPQ&sig2=wu9C4jHVgb8Oj60mE-we_g
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn4N-52ZPNAhUCaxQKHXmgAWkQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fmspu.by%2Ffiles%2Foms%2Finf-pismo-03-2016.PDF&usg=AFQjCNHQXiuPkKRWgJaZjvShMKxhX5ksPQ&sig2=wu9C4jHVgb8Oj60mE-we_g
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şi internaţionale” – Ţurcan L., lector sup.; Braşoveanu A., lector sup.; 

Călugăreanu D., lector;  Cojocari A., lector sup.; Gudima G., lector sup.;  

Tolmaţchi S, lector sup. 

6. Membri ai Comitetului organizatoric la Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 

(Grigoroi L.) CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ 

,,Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii” 25-26 septembrie 

2015 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rj

a&uact=8&ved=0ahUKEwi7_4n92ZvNAhUDcRQKHc-

FA8gQFgglMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.ase.md%2Ffiles%2Fpublicatii%2F

electronice%2F25092015_41.pdf&usg=AFQjCNHVdsezgqw4BdkUkjrWrPINCrK

f3g&sig2=nCbRv7_53BBiPTd8lKKGZw 

 

                  

11. Relaţii internaţionale 
 

Facultatea Contabilitate menține relaţii de colaborare cu toate universităţile 

din ţară și cu un număr considerabil de instituţii de peste hotare, printre cele mai 

principale enumerându-se: 

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

Cuza" din Iași, România; 

▪ Departamentul de contabilitate din cadrul Universității Lucian Blaga din 

Sibiu; 

▪ Departamentul de contabilitate din cadrul ASE Bucureșri;  

▪ Departamentul de contabilitate din cadrul Universității de Vest din 

Timișoara;  

▪ Departamentul de contabilitate din cadrul universității din Cluj Napoca;  

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

Ucraina; 

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

Petersburg, Rusia; etc. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7_4n92ZvNAhUDcRQKHc-FA8gQFgglMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.ase.md%2Ffiles%2Fpublicatii%2Felectronice%2F25092015_41.pdf&usg=AFQjCNHVdsezgqw4BdkUkjrWrPINCrKf3g&sig2=nCbRv7_53BBiPTd8lKKGZw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7_4n92ZvNAhUDcRQKHc-FA8gQFgglMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.ase.md%2Ffiles%2Fpublicatii%2Felectronice%2F25092015_41.pdf&usg=AFQjCNHVdsezgqw4BdkUkjrWrPINCrKf3g&sig2=nCbRv7_53BBiPTd8lKKGZw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7_4n92ZvNAhUDcRQKHc-FA8gQFgglMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.ase.md%2Ffiles%2Fpublicatii%2Felectronice%2F25092015_41.pdf&usg=AFQjCNHVdsezgqw4BdkUkjrWrPINCrKf3g&sig2=nCbRv7_53BBiPTd8lKKGZw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7_4n92ZvNAhUDcRQKHc-FA8gQFgglMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.ase.md%2Ffiles%2Fpublicatii%2Felectronice%2F25092015_41.pdf&usg=AFQjCNHVdsezgqw4BdkUkjrWrPINCrKf3g&sig2=nCbRv7_53BBiPTd8lKKGZw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7_4n92ZvNAhUDcRQKHc-FA8gQFgglMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.ase.md%2Ffiles%2Fpublicatii%2Felectronice%2F25092015_41.pdf&usg=AFQjCNHVdsezgqw4BdkUkjrWrPINCrKf3g&sig2=nCbRv7_53BBiPTd8lKKGZw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7_4n92ZvNAhUDcRQKHc-FA8gQFgglMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.ase.md%2Ffiles%2Fpublicatii%2Felectronice%2F25092015_41.pdf&usg=AFQjCNHVdsezgqw4BdkUkjrWrPINCrKf3g&sig2=nCbRv7_53BBiPTd8lKKGZw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7_4n92ZvNAhUDcRQKHc-FA8gQFgglMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.ase.md%2Ffiles%2Fpublicatii%2Felectronice%2F25092015_41.pdf&usg=AFQjCNHVdsezgqw4BdkUkjrWrPINCrKf3g&sig2=nCbRv7_53BBiPTd8lKKGZw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7_4n92ZvNAhUDcRQKHc-FA8gQFgglMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.ase.md%2Ffiles%2Fpublicatii%2Felectronice%2F25092015_41.pdf&usg=AFQjCNHVdsezgqw4BdkUkjrWrPINCrKf3g&sig2=nCbRv7_53BBiPTd8lKKGZw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7_4n92ZvNAhUDcRQKHc-FA8gQFgglMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.ase.md%2Ffiles%2Fpublicatii%2Felectronice%2F25092015_41.pdf&usg=AFQjCNHVdsezgqw4BdkUkjrWrPINCrKf3g&sig2=nCbRv7_53BBiPTd8lKKGZw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7_4n92ZvNAhUDcRQKHc-FA8gQFgglMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.ase.md%2Ffiles%2Fpublicatii%2Felectronice%2F25092015_41.pdf&usg=AFQjCNHVdsezgqw4BdkUkjrWrPINCrKf3g&sig2=nCbRv7_53BBiPTd8lKKGZw
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Anul universitar 2015-2016 catedra a încheiat acorduri de colaborare cu 

următoarele entităţi din  mediul de afaceri:  

1. Acord de colaborare cu Î.M. „Biroul de credit” S.R.L. 

2. Acord de colaborare cu „Modern Audit” S.R.L. 

3. Acord de colaborare cu „Vagamex” S.R.L.  

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. 

 

12. Activitatea economico-financiară (lipsește) 

 

13. Concluzii 

Activitatea facultăţii Contabilitate în anul universitar 2015-2016 poate fi 

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

printre cele mai importante pot fi menţionate: 

➢ metodico-didactice și știinţifice: 

- intensificarea activităţii cadrelor didactice privind actualizarea, 

completarea, elaborarea și editarea manualelor și a lucrărilor 

metodico-didactice; 

- dezvoltarea continuu a activităţii de cercetare și implicarea în proiecte 

de cercetare; 

- promovarea aplicării metodelor interactive în procesul de predare-

învățare; 

- îmbunătățirea sistemului și procesului de prevenire a plagiatului în 

rândurile studenților. Elaborarea de mecanisme și proceduri detaliate 

și clare, atât pentru studenți, cât și cadrele didactice (acțiuni, 

responsabili, funcții) pentru cazurile neconforme, depistate cel puțin 

în anul de studii 2015-2016 (plagiere, trișare, neplasare la timp, 
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plasare de trei ori, plasare fără acordul conducătorului, plasare nefiind 

admis din cauza restanțelor, etc.); 

➢ pentru îmbunătățirea condiţiilor de muncă: 

- verificarea tutror firelor de conectare la proiectoare și a 

proiectoarelor din bl. C. (vizibilitate foarte redusă ) 

- instalarea becurilor electrice în toate auditoriile; 

- solicităm executarea reparaţiei capitale în blocul C. 

 

Decan, facultatea Contabilitate 

conf.univ., dr.                                                                                       Lilia Grigoroi 


