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1. Cadrul administrativ şi juridic al facultății CONTABILITATE 

Date generale 

Facultatea „Contabilitate” activează ca subdiviziune didactic-științifică în cadrul ASEM de 

la fondarea ASEM. Astfel, facultatea „Contabilitate” are o istorie ce datează din anul 1991, când 

s-a înființat Academia de Studii Economice din Moldova.  

Inițial facultatea era formată din două catedre: „Contabilitate și audit” și „Analiza 

activității economico-financiare”. În anul 2001, prin divizarea catedrei „Contabilitate și audit” se 

creează o nouă catedră în cadrul facultății - catedra „Contabilitate”, astfel facultatea activând cu 

trei catedre. Începând cu 2014, în urma unor comasări de catedre, facultatea este structurată doar 

din două catedre: „Contabilitate și audit” și „Contabilitate și analiză economică”. 

Facultatea Contabilitate este și tinde să se mențină ca o facultate a calități, inovației și 

performanței în folosul comunității, având ca finalitate formarea competențelor cheie secolului 

XXI a tânărului contabil capabil să se adapteze la dinamica societății moderne și imperativele 

mediului de afaceri.  

În acest context, Facultatea de Contabilitate oferă programe academice de înaltă calitate 

la nivel de licență, masterat și doctorat, prin care pregătește studenții să obțină cariere de succes 

și să își asume responsabilitatea de germeni ai schimbării contabilității și profesiei contabile în 

spiritul modern al businessului. 

Misiunea Facultății „Contabilitate” este să mențină calitatea de lider în asigurarea unui 

învățământ superior de calitate, să dezvolte oportunități pentru formarea continuă și să atingă un 

nivel de excelență în cercetarea științifică în domeniul contabilității și auditului. 

Facultatea „Contabilitate” reprezintă, prin planul său de învățământ şi curricular 

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

universitar european, asigurând absolvenților săi posibilități multiple şi șanse sporite de afirmare 

profesională. Ca dovadă servește obținerea certificatului de acreditare internațională de către 

ACCA a programului de studiu”Contabilitate”. 

Facultatea Contabilitate urmărește următoarele obiective: 

 Să pregătească absolvenți de calitate dedicați conceptului de învățare continuă, integri şi 

buni profesioniști, capabili de a deveni cei mai buni în domeniul contabilității, auditului 

și analizei activității economice; 

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

europene și adaptate la cerințele pieței de muncă; 

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

contabilității: Licență – Masterat – Doctorat – Formare Continuă;  
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 Să crească vizibilitatea internațională a activității de cercetare din facultate prin proiecte, 

prin organizarea unor evenimente științifice, prin participări la conferințe şi prin 

publicații de înaltă ținută academică; 

 Să dezvolte o atmosferă de emulație intelectuală care să inspire şi să atragă cei mai buni 

profesori şi studenți, pentru a crea împreună o cultură a dorinței de cunoaștere, a 

creativității şi a libertății de gândire şi expresie;  

 Să servească drept punct de reper al activității intelectuale şi academice din Republica 

Moldova, deschisă către colaborarea cu parteneri din întreaga lume; 

 Să vină în sprijinul comunității studențești 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 Licență, specialitatea Contabilitate este acreditat internațional de către un organism 

profesional global – ACCA.  

Forme de oraganizare a învățământului la ciclul I Licență în anul de studiu 2016-

2017 în cadrul facultății Contabilitate se prezintă în tabelul nr.1. 

Tabelul 1.1. Formele de învățământ 

Formele de învățământ 

Învățământ cu frecvență Învățământ cu frecvență redusă 

Durata studiilor -3 ani Durata studiilor – 4 ani 

 

2. Structura facultăţii Contabilitate 

Sistemul organelor de conducere. Organul decizional și deliberativ care asigură 

conducerea, îndrumarea și controlul activității de învățământ și cercetare din cadrul facultății 

„Contabilitate” este Consiliul Facultății, aprobat prin ordinul nr. 212-A al Rectorului ASEM din 

10 decembrie 2014 (figura 2.1).  

Consiliul facultății „Contabilitate” este format din 22 membri, dintre care 5 studenți ce 

dețin o pondere de 23 % din totalul de membri. Structura după gen al membrilor Consiliului se 

prezintă în tabelul 2.1.  

Tabelul 2.1. Structura după gen al membrilor Consiliului facultății ”Contabilitate” 

Total membri Femei Bărbați 

22 persoane 16 6 

100 % 73 % 27 % 

Conform datelor prezentate în tabel, concluzionăm că preponderent în consiliul facultății 

activează femei, întrucât au o pondere de 73 % din totalul membrilor. 
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Figura 2.1. Organigrama facultăţii Contabilitate 

 

Conducerea executivă a facultăţii este asigurată de Biroul Consiliului Facultăţii 

„Contabilitate” constituit din decan și prodecani: 

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

conferenţiar universitar la catedra „Contabilitate și Audit”. 

Prodecani:  

1. Anatol Iachimovschi, Doctor în științe economice, Conferenţiar universitar la 

catedra „Contabilitate și Audit”. 

2. Neli Muntean, Doctor în științe economice, Conferenţiar universitar la catedra 

„Contabilitate și Analiză Economică”. 

3. Maia Bajan, Doctor în științe economice, Conferenţiar universitar la catedra 

„Contabilitate și Analiză Economică . 

Biroul Consiliului 

  

Catedra  

„Contabilitate și analiză economică” 

Personal didactic: 

profesor universitar; 

conferențiari universitari; 

lectori superiori; 

lectori. 
Personal auxiliar: 2 laboranți. 

Catedra  

„Contabilitate și audit” 

Prodecan,  

Anul III 

Consiliul facultății 

Decanul facultății 

Prodecan, 

Anul I 
Prodecan, 

Anul II 

Secretariat (3 dispeceri) 

Personal didactic: 

profesor universitar; 

conferențiari universitari; 

lectori superiori; 

lectori. 
Personal auxiliar: 2 laboranți 
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Dispeceri: Nadejda Muștuc și Eugenia Cioară. 

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

economice, conferenţiar universitar. 

Catedra „Contabilitate şi Analiză Economică” – șef-catedră Lazari Liliana, Doctor în 

științe economice, conferenţiar universitar. 

 

Alte subdiviziuni structurale. În cadrul facultății Contabilitate activează Centrul de 

studii în domeniul raportării financiar-manageriale şi auditului, care reprezintă o structură 

organizatorică autonomă, fără personalitate juridică. 

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. 

Un un organ al comunităţii ştiinţifice la Profilul: 522. Finanţe, contabilitate, analiză 

economică, Specialitatea: 522.02. Contabilitate; audit; analiză economică este Seminarul 

Științific de profil, care este un element important al procesului de examinare şi susţinere a 

tezelor de doctorat, pentru doctoranții care elaborează teza după intrarea în vigoare a noilor 

reglementări în domeniu. A fost constituit prin Hotărârea nr. AT-4/4.4 din 05 iulie 2016 a CNAA 

în următoarea componență:                                                               

1. Preşedinte: Ţurcanu Viorel, doctor habilitat în economie, profesor universitar  

2. Vicepreşedinte: Grigoroi Lilia, doctor în economie, conferențiar universitar 

3. Secretar ştiinţific: Muntean Neli, doctor în economie, conferenţiar universitar 

4. Bucur Vasile, doctor habilitat în economie, profesor universitar 

5. Nederiţa Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor universitar 

6. Popovici Angela, doctor în economie, conferenţiar universitar 
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7. Lazari Liliana, doctor în economie, conferenţiar universitar 

8. Paladi Valentina, doctor în economie, conferenţiar universitar 

9. Grabarovschi Ludmila, doctor în economie, conferenţiar universitar 

10. Bajerean Eudochia, doctor în economie, conferenţiar universitar 

11. Ţiriulnicova  Natalia, doctor în economie, conferenţiar universitar 

12. Manoli Mihail, doctor în economie, conferenţiar universitar 

13. Iachimovschi Anatol, doctor în economie, conferenţiar universitar 

14. Mihailă Svetlana, doctor în economie, conferenţiar universitar  

15. Harea Ruslan, doctor în economie, conferenţiar universitar 

16. Tuhari Tudor, doctor habilitat în economie, profesor universitar (UCCM) 

17. Dolghi Cristina, doctor în economie, conferenţiar universitar (USM) 

18. Frecăuțanu Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor universitar 

(UASM) 

19. Cuşmăunsă Rodica, doctor în economie 

20. Golocealova Irina, doctor în economie 

21. Graur Anatol, doctor în economie 

22. Cojocari Vadim, doctor în economie (UASM) 

 Pe parcursul perioadei de raportare nu au avut loc suuțineri de teze de doctorat. Au avut loc 

trei ședințe tematice cu dazbarei științifice, după cum urmează: Manoli M. – „Auditul financiar: 

Frauda bancară”; Bajerean E. – „Particularitățile contabilității în alimentația publică” și 

Golocialova I. „Fundamentele contabilităţii activilor imobilizate”  

3. Programe realizate (cantitativ și caliativ) 

Programe 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 și 

frecvenţă redusă la specialitatea (program de studii) 361.1. Contabilitate. 

Domeniul de 

formare 

profesională 

Program de studiu 

/Specialitatea 

Titlul 

obţinut 

Durata studiilor: 

învăţământ 

cu frecvenţă  

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” 

pot beneficia de 7 scutiri la susţinerea celor 9 examene pentru o diplomă ACCA.  
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Programe de master 

Programele de masterat de la ciclul II, studii superioare de Masterat pentru domeniul de 

studii  36. Științe economice, de calitatea cărora sunt responsabile catedrele din cadrul facultății 

„Contabilitate” se prezintă în tabelul 3.1. 

Tabelul 3.1. Programe de master 

Domeniu de 

formare 

profesională 

Programul de 

master 

Titlu 

obţinut 

Durata 

studiilor 

Credite 

acumulate 

Catedra 

responsabilă 

361. 

Contabilitate  

Contabilitate și audit 

(CA) 

Master în 

știinţe 

economice 

 

2 ani 120 
Contabilitate 

și audit 

361. 

Contabilitate  
Audit financiar (AF) 2 ani 120 

Contabilitate 

și audit 

361. 

Contabilitate 

364. Finanţe   

Finanţele și 

contabilitatea firmei 

(FCF) 

2 ani 120 

Contabilitate 

și analiza 

economică 

361. 

Contabilitate 

Contabilitate, 

gestiune și control 

(CGC) 

2 ani 120 

Contabilitate 

și analiza 

economică 

 

Programe 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 

calitativ de specialitatea 522.02. Contabilitate; audit; analiză economică. 

Profilul științific Specialitatea Titlul obţinut 

Durata studiilor 

Învăţământ 

cu frecvenţă  

Învăţământ 

cu frecvenţă 

redusă 

522. Finanțe, 

contabilitate, 

analiză economică 

522.02. Contabilitate; 

audit; analiza 

economică 

Doctor în 

științe 

economice 

3 ani 4 ani 

 

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. 

Programe de postdoctorat nu au fost înregistrate în perioada de raportare.  

Programe de formare continuă pentru beneficiari catedrele facultății nu prestează. 

Formarea continuă în domeniul contabilității și auditului în ASEM se realizează prin Institutul de 

formare continuă și centrele acestuia. Cadrele didactice de la catedrele facultății sunt profesori 
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invitati pentru cursurile de formare continuă, dar și pentru unle cursuri de formare inițială în 

domeniul contabilității și auditului.   

 

 

4. Sistemul intern de asigurare a calităţii 

Sistemul intern de asigurare a calităţii la facultatea „Contabilitate” funcţionează în 

conformitate cu cerițele Sistemului de Management a Calităţii, care este implementat începând 

cu martie 2008, în corespundere cu prevederile Standardului Internaţional ISO 9001:2008. 

Asigurarea calității proceselor manageriale și educaționale este documentată și ținută sub control 

prin 18 proceduri de sistem și de proces, aplicabile și în cadrul programului de studiu 

„Contabilitate”. 

Stuctura responsabilă. În cadrul facultății Contabilitate activeaza Comitetul pentru 

asigurarea calităţii, în următoarea componență: 

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

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

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

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

Facultatea Contabilitate a aprobat obiectivele calităţii pentru anul 2016-2017 la ședinţa 

Consiliului facultăţii din 02 septembrie 2016, 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: 

➢ 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; 

➢ compatibilizarea 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 23 iunie 2017 (proces 

verbal nr.8). 
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Obiectivele calităţii catedrei ,,Contabilitate şi Analiză economică” stabilite pentru anul 

universitar 2016-2017 au fost discutate şi aprobate în cadrul şedinţei din 30.08.2016, proces – 

verbal nr.1, fiind elaborate în baza politicii ASEM în domeniul calităţii şi a obiectivelor ASEM 

şi Facultăţii „Contabilitate” stabilite pentru anul de studii 2016-2017. 

Pe parcursul anului de studii membrii catedrei au respectat şi au îndeplinit obiectivele 

strategice stabilite. Raportul privind îndeplinirea obiectivelor catedrei în domeniul calităţii a fost 

discutat şi aprobat la şedinţa catedrei din 20.06.2017, proces-verbal nr. 10, toate obiectivele fiind 

realizate, precum și la ședința Consiliului facultății de Contabilitate la data de 23 iunie 2017. 

Pe parcursul anului de studii 2016-2017, catedra s-a pregătit pentru procedura de audit 

intern, care se organizează cu scopul verificării respectării prevederilor ISO 9001: 2008 şi a 

cerinţelor Sistemului de Management al Calităţii. În această perioadă nu s-a petrecut auditul 

intern la toate catedrele din cadrul ASEM, ci doar la catedrele de profil (ce dețin specialitate la 

Ciclul I, Licență). În acest context, catedra „Contabilitate și Analiză Economică” a participat cu 

cadrele didactice și documentația necesară în procesul de acreditare al specialităților de la Ciclul 

I – Licență în semestrul II, al anului de studii 2016-2017. 

Obiectivele calităţii catedrei ,,Contabilitate şi audit” stabilite pentru anul universitar 2016-

2017 au fost discutate şi aprobate în cadrul şedinţei din 30.08.2016, proces – verbal nr.1, fiind 

elaborate în baza politicii ASEM în domeniul calităţii şi a obiectivelor ASEM şi Facultăţii 

„Contabilitate” stabilite pentru anul de studii 2016-2017. 

Pe parcursul anului de studii membrii catedrei au respectat şi au îndeplinit obiectivele 

strategice stabilite. Raportul privind îndeplinirea obiectivelor catedrei în domeniul calităţii a fost 

discutat şi aprobat la şedinţa catedrei din 22.06.2017, proces-verbal nr. 10, toate obiectivele fiind 

realizate, precum și la ședința Consiliului facultății de Contabilitate la data de 23 iunie 2017. 

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. 

 

 5. Informaţii despre studenţi 

 Contingentul de studenţi 

  În anul de studii 2016-2017 în cadrul facultății „Contabilitate” își făceau studiile la ciclul I 

Licență aproximativ 1054 de studenți la învățământ cu frecvență și frecvență redusă (tabelul 5.1). 

Tabelul 5.1. Contingentul de studenți în anul universitar 2016-2017 pe forme de studii 

Ciclul I Licenţă 

Învăţământ cu frecvenţă Învăţământ cu frecvenţă redusă 
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Anul I Anul II Anul III Anul I Anul II Anul III Anul IV 

5 grupe 

134 

studenţi 

7 grupe 

170 

studenţi 

7 grupe 

170 

studenţi 

3 grupe 

125 studenţi 

4 grupe 

151 

studenţi 

3 grupe 

123 

studenţi 

4 grupe 

181 

studenţi 

19 grupe 474 studenţi 14 grupe 580 studenţi 

33 grupe 1054 studenţi 

 

Ponderea studenților pe forme de studii se prezintă în figura 5.1.  

45%

55%

Frecvență Frecvență redusă

 
Figura 5.1. Structura studenții pe forme de studii 

 

 În figurile 5.2 și 5.3 se prezintă structura studenților pe ani de studii, atît pentru 

învățământ cu frecvență, cât și pentru frecvență redusă. Observăm că la anul I de studii avem un 

decalaj foarte redus dintre numărul de studenți cu învățământ cu frecvență și frecvență redusă. 

Există tendință să se egaleze numărul de studenți ca pondere.    

 

28%

36%

36%

Anul I Anul II Anul III

        

22%

26%
21%

31%

Anul I Anul II Anul III Anul IV

  
Figura 5.2. Învățămînt cu frecvență              Figura 5.3. Învățămînt cu frecvență redusă 

 

 Dinamica contingentului de studenților  
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 Evaluarea studenților  

Tabelul 5.2. Reușita studenţilor pe anii de studii 

Învăţământ cu frecvenţă  

Specialitatea 

361.1 

Anul I Anul II Anul III TOTAL 

Nr. de 

studen

ţi 

Reușita 

academică, 

% 

Nr. de 

studen

ţi 

Reușita 

academic

ă, % 

Nr. de 

studen

ţi 

Reușita 

academic

ă, % 

Nr. de 

studenţi 

Reușita 

academică

, % 

Contabilitate 134 45,11 170 46,47 151 absolvenți 455 45,79 

 

Tabelul 5.3. Reușita studenţilor pe anii de studii 
 Învăţământ cu frecvenţă redusă 

Specialit

atea 

361.1 

Anul I Anul II Anul III Anul IV TOTAL 

Nr. de 

stude

nţi 

Reușita 

academi

că% 

Nr. de 

studenţi 

Reușita 

academi

că % 

Nr. de 

studenţi 

Reușita 

academi

că% 

Nr. de 

studenţ

i 

Reușita 

academic

ă% 

Nr. de 

studenţ

i 

Reușita 

academică% 

Contabil

itate 

125 29,9 151 15,89 123 34,15 137 absolvenți 536 26,65 

0

10

20

30

40

50

Anul I Anul II Anul III Anul IV

frecvența frecvența redusă
 

Figura. 5.4. Reușita studenților facultății Contabilitate 
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Rezultatul examenului de finalizare a studiilor la ciclul I Licență 

Examenul de finalizare a studiilor la ciclul I Licență a conținut o singură probă - 

Susţinerea tezelor de licenţă, care s-a desfășurat în perioada: 29 mai - 10 iunie 2017. În această 

perioadă, pentru programul de studii „Contabilitate” gestionat de facultatea „Contabilitate” au 

activat 6 comisii pentru susținerea tezelor de licenţă. 

Au fost admiși la susţinerea examenelor de licenţă 307 studenţi: 

✓ la învăţământ cu frecvenţă – 156 studenţi; 

✓ la învăţământ cu frecvenţa redusă – 151 studenţi. 

Din cei admiși la susținerea tezei de licenţă nu s-au prezentat  19 studenţi, din care:  

✓ la învăţământ cu frecvenţă – 5 studenţi; 

✓ la învăţământ cu frecvenţa redusă – 14 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: 

Tabelul 5.4. Reușita studenților la examenul de finalizare a studiilor la ciclul I 

Licență 

Studii 

 

Au susținut pe note de: Total 

nr note „10” „9” „8” „7” „6” „5” 

învăţământ cu 

frecvență 
43 40 36 17 11 4 151 

învăţământ cu 

frecvenţă redusă 
29 28 41 25 8 6 137 

Total 72 68 77 42 19 10 288 

„5”-3%„6”-7%

„8”-26%

„7”-15% „10”-25%

„9”-24%

„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 8,35 puncte, analitic: 

✓ la învăţământ cu frecvenţă – 8,49 puncte; 

✓ la învăţământ cu frecvenţa redusă – 8,19 puncte. 
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Locuri bugetare. Organizarea concursului locurilor bugetare pentru anul de învățământ 

2016-2017 la facultatea „Contabilitate” s-a realizat conform regulamentelor în vigoare. Structura 

lor este prezentată în tabelul 5.5.  

Tabelul 5.5.  

Anii de 

studii 

Oferite de Ministerul 

Educației 

 

Oferite pentru 

orfani/cu 

dizabilități 

Locuri 

distribuite 

suplimentar 

Total 

Anul I 12 1 - 13 

Anul II 15 2 7 24 

Anul III 18 5 16 39 

 

Prin competiție a fost gâștigată Bursa ”Moore Stephens KSC” de către studenții ASEM: 

Stanislav Zacrevschii (anul III, Contabilitate), Maria Șochichiu (an. III, Contabilitate). 

 

Evidenţa studenţilor orfani (fără ocrotire părintească). 

În anul de studii 2016 – 2017 în cadrul facultăţii Contabilitate și-au făcut studiile 4 studenţi 

orfani. 

Tabelul 5.5. Evidenţa studenţilor orfani 

Nr. 
Anul de studii 

și grupa 

Absolvenţi 

în anul 

curent 

(da/nu) 

Numele, 

prenumele 

studentului 

Specialitatea 
Statutul 

studentului 

Tipul 

admiterii 

1.  II, CON 156 Nu Catărău  

Mihaela 

Contabilitate orfan buget 

2.  II, CON 154 Nu Secu 

Sabina 

Contabilitate orfan buget 

3.  III, CON 144 Nu Cojuhari 

Gabriela 

Contabilitate orfan buget 

4.  III, CON 148 Nu Cazacu 

Aliona 

Contabilitate orfan buget 

 

Evidenţa studenţilor cu grad de dezabilitate sever sau accentuat 

În anul de studii 2016 – 2017 în cadrul facultăţii Contabilitate și-au făcut studiile 4 studenţi 

cu dezabilități. 

Tabelul 5.6. Evidenţa studenţilor cu dezabilități 

Nr. 
Anul de studii 

și grupa 

Absolvenţi 

în anul 

curent 

(da/nu) 

Numele, prenumele studentului 

1.  III, CON 147 Da Golovco Cristina 

2.  III, CON 144 Da  Pleșca Renata 

3.  III, CON 148 Da  Cernev Vitali 

4.  I, CON 163 Nu  Paladi Marcela 

http://www.ase.md/ro/evenimente/841-bursa-moore-stephens-ksc-pentru-studen-ii-asem.html
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Asigurarea studenţilor cu cămin  

Pentru studenții programului de studiu Contabilitate sunt distribuite locuri de cazare în 

căminul nr. 1, strada Florilor 2/2.  

ASEM dispune de cămine studențești amplasate în diferite zone ale orașului Chișinău, care 

funcționează respectând cerințele Regulamentului-cadru privind funcționarea căminelor din 

subordinea instituțiilor de învățământ de stat, aprobat prin Hotărârea Nr. 74 din 25.01.2007 al 

Guvernului Republicii Moldova http://edu.gov.md/ro/content/sistem-educational/acte-legislative-

si-normative, precum și a Regulamentului privind organizarea și funcționarea căminelor 

studențești ASEM și CNC http://ase.md/ro/regulamente/reglementari-asem.html. 

Anual se solicită locuri de cazare aproximativ 25 % dintre studenții programului de studiu 

Contabilitate care sunt acordate în proporție de 100 %. 

Locurile de cazare sunt acordate în baza cererilor si contractului de locațiune a spațiului 

locativ. Evidența studenților programului de studiu Contabilitate, cazați în căminele ASEM, se 

ține și în cadrul facultății în Registru privind cazarea în cămin. 

Prioritate la cazare au studenții orfani și semi orfani, studenții care nu au restanțe și au 

comportament exemplar, rezultate bune la învățătură și distanța până la domiciliu este mai mare 

de 15 km.  

Studenții orfani sau cei râmași fără îngrijirea părintească beneficiază de cazare gratuită în 

cămin pe întreaga durată a studiilor. 

În anul de studii 2016 – 2017, pentru studenții facultății Contabilitate s-au oferit 113 locuri 

în căminele ASEM. Au fost distribuite ordine de cazare la 89 de studenţi de la facultatea 

Contabilitate, care au fost asiguraţi cu cămin în baza cererilor depuse.  
 

Numărul de grupe cu predare în altă limbă decât română.  

La facultatea Contabilitate sunt 7 grupe cu predare în limba rusă, din care: 3 grupe la 

învățământ cu frecvență, câte o grupă la fiecare an de studii și 4 grupe la învățământ cu frecvență 

redusă, respectiv câte o grupă la fiecare an de studiu. 

 

Organe de autoguvernanță studențească.  

Consiliul studenţesc al facultăţii Contabilitate cu denumirea „Consiliul Studenților 

Contabili”, în anul universitar 2016-2017 au activat având că președinte pe  Toderașcu Valentin. 

Cei mai activi membrii ai Consiliului Studențesc au fost Toderașcu Valentin – gr. CON 141, 

Pereli Cristina – gr. CON 141, Primblas Daniel – gr. CON 152, Șulețea Dumitrița – gr. CON 

163. 

Pe parcursul anului de studii 2016- 2017 Consiliul Studenților Contabili au avut ca misiune 

- să se implice în cit mai multe evenimente care le-ar oferi posibilitatea să se formeze ca viitori 

profesioniști contabili.  

Prim pas important pe care l-au facut împreuna a fost schimbarea logotipului consiliului 

și deschiderea unei pagini pe facebook, prin intermediul căreia să îmbunătățească procesul de 

cominucare între studenții facultății, dar și pe filiala decanat – studenți.  

http://edu.gov.md/ro/content/sistem-educational/acte-legislative-si-normative
http://edu.gov.md/ro/content/sistem-educational/acte-legislative-si-normative
http://ase.md/ro/regulamente/reglementari-asem.html
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Astfel, membrii Consiliului Studenților Contabili au fost implicați în organizarea tuturor 

evenimentele culturale, artistice din cadrul facultății: Printre acestea am enumera. îmbodobirea 

Pomului de Craciun în Bl. C de studii al ASEM, precum și urările de bine adesate comunității 

academice cu prilejul Sarbătorilor de iarnă și a Anului Nou, VideoConferința Internațională 

Studențească, conferințele studențești, ziua studentului, etc.  

Obiceiul frumos de a sărbători zilele Francofoniei este cultivat de mulţi ani de către 

Catedra „ Limbi Moderne Aplicate” din cadrul ASEM. Or, anul acesta Consiliul Studenților 

Contabili s-a implicat atât în organizare cât și derularea acestuia la data de 24 martie a sesiunii de 

comunicări „ Dimensiuni francofone”, ediţia a doua. La lucrările sesiunii au participat studenţii 

de la facultăţile: „Finanţe”, „ Contabilitate”, „Economie Generală şi Drept”, care şi-au adus 

aportul semnificativ la desfăşurarea acestui eveniment prin comunicările pe care le-au pregătit, 

fiind însoţite de prezentări în format Power Point.  

Un alt organism de autoguvernare studenţească care activează la facultatea 

„Contabilitate” este Comitetul sindical al studenţilor facultăţii „Contabilitate”. Liderii sindicali ai 

facultăţii de Contabilitate sunt Pruteanu C., CON 154 și Bujor D., CON 161 care pe parcursul 

anului de studii s-au manifestat prin informarea, promovarea și atragerea studenților facultății 

„Contabilitate” în activitățile și evenimetele organizate de Comitetul sindical al Studenților 

ASEM. Printre evenimentele la care s-au manifestat studenții facultății enumerăm Balul 

Bobocilor, vare s-a desfășurat la 13 octombrie 2016. Din partea facultății au participat în rolul de 

Bobocică – Bursuc Elena, gr. CON-162 și în rolul de Bobocel – Poparcea Sandu, gr. CON-163, 

clasindu-se in clasment pe locul II.  
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Un alt eveniment frumos a fost Ziua îndrăgostiților „Valentin și Valentina”, organizat în 

data de 16 februarie 2017. Facultatea „Contabilitate” a fost prezentată de Bujor Doina – gr. CON 

161 și Toma Cristian, gr. CON 161, ocupând în clasament locul II.  

 

 

 

Activităţi extracuriculare cu studenţii. 

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 (tabelul 5.7), seminare, ateliere de lucru cu 
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invitați din diferite medii (tabelul 5.8) , conferințe (tabelul 5.9), diverse concursuri și ceremonii 

festive (tabelul 5.10.).  

Tabelul nr. 5. 7. Sesiuni de informare 

în anul de studii 2016-2017 

Data Denumirea evenimentului Organizatori 
Studenți 

implicați 

05.10.16 

Informarea despre colectarea datelor 

pentru studiu internațional derulat 

periodic de Organizația Mondiala a 

Sănătății în țările europene 

Decanatul Facultății 

Contabilitate la inițiativa 

Neovita  

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

25.10.16 
Planul Seminarelor privind Legea și 

Politica Concurențială pentru ASEM 
Europeanprofiles  

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

Până  

07.11.16 

Bursa Moore Stephens 

Câștigători:  

Zagrevschi Stanislav, anul III 

Maria Șochichiu, an. III, 

ASEM, 

Compania Moore Stephens 

KSC 

Anul II, 

Anul III 

26.10.16 

Information Day Erasmus+ 

Programul Uniunii Europene pentru 

Educație, Formare, Tineret și Sport 

2014 - 2020 

ASEM,  

Oficiului Național 

Erasmus+ în Moldova 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

07.11.16 

Prezentare amplă a ofertei academice 

disponibilă tinerilor din Republica 

Moldova  

ASEM, 

Colegiul Europei 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

9-

11.11.16 

Turul berii la EFES Vitanta Moldova 

Brewery 

Centrul de Ghidare în 

Carieră al ASEM, 

EFES Vitanta Moldova 

Brewery 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

Până 

15.12.16 

 Programului de Stagii lansat de Banca 

Comercială Română Chişinău SA  

Banca Comercială 

Română Chişinău SA  
Anul III 

Până 

20.12.16 

Burse de Merit 2016 – pentru cei mai 

buni studenţi ai ţării 

Consiliului Rectorilor din 

Republica Moldova, 

BC Moldova Agroindbank 

SA, 

Orange Moldova 

Anul II, 

Anul III 

Până 

05.12.16 

Concurs „Cea mai bună idee 

inovațională” 

Agenția pentru Inovare și 

Transfer Tehnologic, 

Academia de Științe a 

Moldovei,  

Agenția de Stat pentru 

Proporietatea Intelectuală  

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 
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Până 

20.01.17 

 „Burse pentru Viitorul Tău!”, ediţia 

2016 

Centrul de Informaţii 

Universitare,  

BC “Moldova 

Agroindbank” SA, 

Ministerul Educaţiei, 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei din RM 

Anul I 

03.03.17 Noaptea cărților deschise Editura CARTIER 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

13.04.17 
Junior Audit Consultant în cadrul 

Departamentului de Audit 
Ernst & Young Moldova 

Anul II, 

Anul III 

05.05.17 Şcolarizarea  pentru postul de Casier 
BC  “Eurocreditbank” 

S.A. 

Anul II, 

Anul III 

13.05.17 Posture vacante AYIRIA SRL 
Anul II, 

Anul III 

Până 

15.05.17 

Școala de vară a limbii și culturii 

slovace Studia Academica Slovacă  

Ministry of Education, 

Science, Research and 

Sport of the Slovak 

Republic 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

17.05.17 Ofertă de angajare 
Compania de Audit 

OptimAudit S.R.L 
Anul III 

22.05.17 

Oportunități de carieră la companii din 

Germania și Austria întâlnire 

informativă 

Centrul de ghidare în 

carieră ASEM 

Anul II, 

Anul III 

26.05.17 

 

Prezentarea Programului “Elite 

Graduate” 
Victoriabank SA Anul III 

Până 

31.05.17 

Concurs „Cea mai bună idee 

inovațională” 

Agenția pentru Inovare și 

Transfer Tehnologic, 

Academia de Științe a 

Moldovei,  

Agenția de Stat pentru 

Proporietatea Intelectuală  

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

 

Tabelul nr. 5. 8. Seminare cu invitați din diferite medii  

Data Denumirea evenimentului Organizatori 
Studenți 

implicați 

06.09.16 

Acordarea asistenței medicale - 

acordarea primului ajutor 

medical în diferite situații, 

adresările la medic si 

documentele necesare  

Decanatul Facultății 

Contabilitate la inițiativa 

Centrului medical 

Prosano 

Anul I 

26-28. 09.16 

Serviciile bibliotecii științifice 

ASEM – nomenclatorul 

serviciilor, spațiile, graficul de 

lucru, manualele, etc. 

Decanatul Facultății 

Contabilitate în 

parteneriat cu  Biblioteca 

ASEM 

Anul I 
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10.10.16 

ACCA: 

 oportunitățile oferite de ACCA, 

platforma on-line de studii, 

manualele digitale, etc 

Facultatea Contabilitate 

în parteneriat cu  

ACCA 

Anul II, 

Anul III 

21.10.2016 
Cum pot cuceri oamenii de 

afaceri lumea prin discurs?   

Cercul Științific 

Studențesc sub egida 

conf. univ. Mihaila 

Svetlana 

invitat special Vera 

Nastasiu 

Toți doritorii 

(au participat 

peste 200 

persoane) 

Octombrie 2016 

Atelier de lucru „Efectul unei 

prezentări de succes”. 

Studenţilor le-au fost prezentate 

momentele esenţiale pe care 

trebuie să le i-a în considerare la 

pregătirea unei comunicări, 

discurs: vestimentaţia, audienţa, 

localul etc.  De asemenea, a fost 

scos în relief modul de elaborare 

a unei prezentări reuşite Power-

Point. 

Cercul Științific 

Studențesc sub egida 

lectorului Caramen Stela 

Membrii 

Cercului 

Științific, 

studenții 

anului II și III 

22.11.16 
Orașul meu protejat:  

 

Reprezentanții 

programului social 

„Orașul meu protejat” 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

30.11.16 

Seminarul practic: Introducere în 

Practica Profesională de Control 

Intern – aprofundarea 

cunoștințelor în domeniul 

auditului intern și promovarea 

profesiei de auditor intern 

Facultatea Contabilitate, 

Facultatea Finanțe, 

Institutul Național de 

Control Intern România 

Anul II 

Anul III 

20.02.17 

Workshop-ul cu genericul: 

„Conformarea voluntară a 

contribuabililor și decalajul 

fiscal” 

Facultatea de 

Contabilitate, ASEM 

Cercurile științifice 

studențești  

Serviciul Fiscal de Stat 

Anul II, 

Anul III 

27.02.17 

Seminar: Proceduri și tehnici 

specifice auditului extern – 

dezvoltarea abilităților practce 

specifice auditului extern. 

Situații reale și Povești de 

succes al auditorilor financiari.  

Facultatea Contabilitate 

ASEM, 

Deloitte România 

Anul III 

Martie 2017 

Atelier de lucru tema „Cum să 

elaborez corect proiectul la 

contabilitate?” 

Cercul Științific 

Studențesc sub egida 

lectorului Caramen Stela 

Anul II de 

studii 

 

 

Tabelul nr. 5. 9. Conferințe științifice și practice pentru studenți 

Nr 

d/o 
Data Denumirea evenimentului Organizatori 

Studenți 

implicați 
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1.  

1
7

.0
3

.1
7
 Conferința on-line cu genericul: 

Provocările contabilității în viziunea 

tinerilor cercetători: Conf. ştiin. 

internaţ., 17 martie 2017 

Facultatea de 

Contabilitate, ASEM, 

catedra de CAE 

Anul II, 

Anul III, 

Mastranzi, 

Doctoranzi 

2.  

0
5
-0

6
. 

0
4

.1
7
 Conferința ştiințifică internaţională cu 

genericul: Contabilitatea și profesia 

contabilă în era provocărilor, 5-6 

aprilie 2017 

Facultatea de 

Contabilitate, ASEM, 

catedra de CAE 

Studenții au 

fost voluntari 

3.  1
0

-

1
1

.0
4

.1

7
 

Conferința de Taxe  

Decanat facultatea 

Contabilitate; 

Delotte România 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

4.  

2
8

.0
4

.2
0

1
7
 

Sesiune de comunicări științifice 

pentru doctoranzi la specilitatea 

522.02. Cntabilitate, audit, analiză 

economică 

Școala Doctorală, 

Catedra „Contabilitate 

și audit”, moderator 

Grabarovschi Ludmila, 

Drd. Maia Grâu  

Studenții 

Ciclului III de 

studii. Doctorat 

5.  

2
8
.0

4
.1

7
 Sesiune de comunicări științifice 

pentru studenții de la Contabilitate 

Secțiunea „Contabilitatea şi auditul în 

contextul integrării europene” 

Moderatori:  

Cuşmăunsă Rodica, dr., 

conf.univ.  

Caraman Stela, lect.sup.  

Secretar       Primblas 

Daniel, gr. Con-151 

Preponderent 

studenții anilor 

II și III,  

27 participanți 

cu comunicări 

6.  

2
8
.0

4
.2

0
1
7
 Sesiune de comunicări științifice 

pentru studenți 

Secţiunea „Contabilitatea și analiza 

economică: situația actuală și direcții 

de dezvoltare” 

Preşedinte:  

Mihaila Svetlana, 

dr.,conf.univ. 

Membri: Bajan Maia, 

dr., conf.univ.; Chirilov 

Nelea, dr., conf.univ. 

Secretar: Savin Ana, FB 

-145, anul III 

Preponderent 

studenții anilor 

II și III,  

42 participanți 

cu comunicări 

7.  

2
7

-2
8
 

0
5
.1

7
 

Conferinţă ştiinţifică Internaţională 

,,Analiza Economico-Financiară în 

contextul raportării integrate: 

paradigme educaţionale şi provocări 

profesionale”, 27-28 mai, 2017 

Facultatea de 

Contabilitate, ASEM, 

catedra de CAE, Cercul 

științific studențesc de 

Analiză Economico-

Financiară a Entităților 

Cadrele 

didactice 

Anul III 
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Tabelul nr. 5. 9. Concursuri 

Nr 

d/o 
Data 

Denumirea 

evenimentului 
Organizatori Studenți implicați 

1.  

P
ân

ă 
 0

7
.1

1
.1

6
 Bursa Moore Stephens 

 

Câștigători:  

Zagrevschi Stanislav, 

anul III 

Maria Șochichiu, an. III, 

ASEM, 

Compania Moore 

Stephens KSC 

Anul II, 

Anul III 

2.  

3
. 

1
1

.1
6
 

Concurs cu genericul: 

Investigarea 

metodologiei și practicii 

de analiză a stabilității 

financiare la nivel de 

ramură 

 

Studenții au avut 

misiunea de a analiza 

situația din punct de 

vedere al stabilității 

financiare la circa 8-10 

entități românești pentru 

o perioada de 8 ani. 

Facultatea de 

Contabilitate, 

ASEM Cercul de 

Analiză 

Economico-

Financiară a 

Entităților,  

Serviciul Fiscal 

de Stat,  

ÎS Fisc Serv 

inform 

Publicația 

periodică 

Monitorul fiscal 

fisc.md 

 

Anul III de studii, 3 echpe 

La această ședință au fost 

invitați atât cadre didactice din 

RM și România, cât şi specialiști 

din firme: Pelin Andrei, dr., 

conf. univ., Universitatea de 

Vest din Timișoara; Balanuță 

Vladimir, dr., conf. univ., 

ASEM; Artur Vîrtosu, director 

financiar al companiei „EFES-

VITANTA”, deținător al 

certificatului ACCA, elaborator 

al proiectului noii Legi a 

contabilității; Slobodeanu 

Svetlana, dr., auditor, contabil 

certificat internațional CIPA.   
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4.  

1
3

.1
1

.1
6
 

Balul Bobocilor 

 

Bobocică – Bursuc 

Elena, gr. CON-162 și 

în rolul de Bobocel – 

Poparcea Sandu, gr. 

CON-163, clasindu-se 

in clasment pe locul II. 

Sindicate ASEM 
Anul I, 

 

5.  

1
7

.1
1

.

1
6

 Cel mai bun student al 

ASEM 
ASEM 

Anul II, 

Anul III 

6.  

0
6

.1
2

.2
0

1
6
 

Concurs „Contabilitatea 

în versuri”  

Invitat special 

Mancaș M.,  

organizat de 

Lazari L., Bajan 

M., Gudima G. 

sub egida 

Cercului 

Studențesc 

implicați studenți de la diferite 

facultăți (prezentate aproximativ 

12 poiezii) 

7.  

1
5
.1

2
.2

0
1
6
 

Concurs „Fă un pas mai 

aproape de 

contabilitate”  

organizat de 

Bădicu G. și 

Mihaila S.,   

Implicați Lazari 

L., Bajan M. 

Sub egida 

Cercului Științific 

Studențesc 

Trei echipe ș susținătorii 

8.  

P
ân

ă 
2
0
.1

2
.1

6
 

Burse de Merit 2016 – 

pentru cei mai buni 

studenţi ai ţării 

Consiliului 

Rectorilor din 

Republica 

Moldova, 

BC Moldova 

Agroindbank SA, 

Orange Moldova 

Anul II, 

Anul III 

9.  

P
ân

ă 
0

5
.1

2
.1

6
 

Concurs „Cea mai bună 

idee inovațională” 

Agenția pentru 

Inovare și 

Transfer 

Tehnologic, 

Academia de 

Științe a 

Moldovei,  

Agenția de Stat 

pentru 

Proporietatea 

Intelectuală  

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 
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10.  
P

ân
ă 

2
0

.0
1

.1
7
 

 „Burse pentru Viitorul 

Tău!”, ediţia 2016 

Centrul de 

Informaţii 

Universitare,  

BC “Moldova 

Agroindbank” 

SA, Ministerul 

Educaţiei, 

Ministerul 

Muncii, Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei din RM 

Anul I 

11.  

1
6

.0
2

.1
7
 

Valentine’s Day 

 

Bujor Doina – gr. CON 

161 și Toma Cristian, 

gr. CON 161, ocupând 

în clasament locul II. 

Sindicate ASEM 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

12.  

2
4
.0

3
.1

7
 

Concurs cu genericul: 

„Radiografia economiei 

Republicii Moldova prin 

prisma administrării 

fiscale. Studii de analiză 

economico-financiară”. 

Parteneri ai acestui 

concurs au fost: 

Serviciul Fiscal de Stat, 

Î.S. „Fiscservinform”, 

Publicația periodică 

"Monitorul Fiscal 

FISC.MD", BC 

„EuroCreditBank” SA 

Facultatea de 

Contabilitate, 

ASEM Cercul 

științific 

studențesc de 

Analiză 

Economico-

Financiară a 

Entităților, 

Serviciul Fiscal 

de Stat,  

ÎS Fisc Serv 

inform 

Publicația 

periodică 

Monitorul fiscal 

fisc.md 

Anul III, 3 echipe 

Rezultatele concursului au fost 

anunțate de un juriu creat din 

reprezentanți ai SFS, FSI și PP 

Monitorul Fiscal ,,FISC.MD” și 

ASEM, învingătorilor fiindu-le 

înmânate diplome și cadouri.   

13.  

P
ân

ă 

3
1
.0

3
.1

7
 

Miss-ASEM 
Senatul 

Studențesc ASEM 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

14.  

P
ân

ă 

2
0

.0
3

.1
7
 

Bursa ACCA 

Câștigători 10 studenți 

de la anul III de studii 

Accelerate, 

ACCA  
Anul III 

15.   Universiada ASEM 

2016 
  

 

Studenții facultății „Contabilitate” au partcipat activ în cadrul concursului 

UNIVERSIADA ASEM 2016, organizat de catedra de Educație Fizică și Sport,  unde au avut 

posibilitatea să-și testeze forța fizică și spiritul de competiție. Ca și în anii precedenți, sportivii au 
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concurat în  cadrul a zece probe: volei fete, volei băieţi, tenis fete, tenis băieţi, dame, badminton, 

atletism B, atletism F, baschet și șah. Facultatea „Contabilitate” a obținut LOCUL 2 în 

clasamentul general, fiind cei mai buni la proba de badminton (locul I - Ion Brașoveanu, Cristina 

Curcenco), tenis de masă între fete (locul I - (Ana Troian, Mihaela Radu), tenis de masă între 

băieți (locul II - (Igor Silivestru, Sergiu Vasilache), proba de șah (locul III). 

Cutremur de 8 grade pe scara Riichter cu epicentrul la ASEM – o simulare a unui 

cutremur și o testare a competențelor de reacționare la această încercare. S-a întâmplat pe 24 

martie. La ora 9:15, în incinta ASEM a fost declanșată alarma. Toți studenții și colaboratorii au 

fost evacuați, iar membrii Catedrei militare au simulat mai multe situații corespunzătoare 

calamităților. Au fost răniți, cărora li s-a acordat primul ajutor. Nimeni nu a avut de suferit. 

Instructajul a decurs cu succes.   

Cercul Ştiinţifi Studenţesc „Contabilitate” din cadrul catedrei „Contabilitate şi audit” pe 7 

aprilie 2016 a organizat un eveniment cochet dedicat  Jubileului de 25 ani de activitate a ASEM, 

precum şi Zilei profesionale a Contabilului, care a fost marcată la 4 aprilie 2016.  Într-o ambianţă 

degajată şi binevoitoare, adunaţi în jurul unei mese rotunde, deopotrivă, reprezentanţi ai profesiei 

contabile, contabili-practicieni, cadre didactice şi studenţi, s-a discutat despre provocările actuale 

ale profesiei contabile, dar şi despre posibilităţile viitoare ale acesteia. O priza aparte la studenţi 

au avut mesajele relevante aduse de către invitaţii speciali ai evenimentului – Marina Şelaru, 

director executiv al Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor Profesionişti, Georgeta Rusu-Covaliov 

– director general SRL „Tiramisa”, Rodica Dani – contabil-şef al ÎCS „Geoschip Company”. 

 

Cercurile Științifice Studențești. 

În cadrul catedrelor activează foarte activ trei cercuri științifice, două din ele la catedra 

„Contabilitate și analiza economică” și unul la catedra „Contabilitate și audit”.  
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Cercul Științific Studențesc „Contabilitate” din cadrul catedrei „Contabilitate și 

audit”. În anul univ. 2016-2017 din componenţa Cercului ştiinţific au făcut parte 15 membri, în 

special studenţi ai anului II de studii. Începând cu semestrul II au fost antrenaţi şi studenţi ai 

anului I. Au fost desfăşurate 5 şedinţe. În cadrul acestor şedinţe au fost prezentate 7 comunicări 

ştiinţifice: Contabilitatea subvenţiilor; Particularităţile contabilităţii în cazinouri; Calculaţia 

costului în agricultură, etc. În cadrul unei şedinţe a Cercului a fost organizat un atelier de lucru 

cu tematica „Efectul unei prezentări de succes”. Studenţilor le-au fost prezentate momentele 

esenţiale pe care trebuie să le i-a în considerare la pregătirea unei comunicări, discurs: 

vestimentaţia, audienţa, localul etc.  De asemenea, a fost scos în relief modul de elaborare a unei 

prezentări reuşite Power-Point. 

Cercul Științific Studențesc „Contabilitate” din cadrul catedrei „Contabilitate și 

analiză economică”. La prima ședință a catedrei de contabilitate și analiză economică s-a 

propus să se petreacă șase ședințe ale cercului unde să fie implicați toți profesorii catedrei în 

calitate de organizatori și promotori. Pentru anul 2016 - 2017 în cadrul Cercului ştiinţific 

studenţesc „Contabilitate”, sunt antrenați studenți de la diferite facultăți. Au fost petrecute 5 

ședințe cu conținut științific (se prezintă tematica în poza ce urmează) și 4 ședințe speciale, cu 

concursuri (prezentate în lista activităților extracuriculare ale studenților). 



28 

 

 

 

Cercul Științific Studențesc „Analiza economico-financiară” din cadrul catedrei 

„Contabilitate și analiză economică”. În perioada: septembrie 2016 -  mai 2017 au avut 8 

ședințe ale Cercului Ştiinţific Studențesc „AEF”.  

 

Pe 13 decembrie 2016 s-a desfășurat cea de-a 5-a ședință, care a constat într-o vizită la 

entitatea ÎM ”Fabrica de brânzeturi din Soroca” SA. Această vizită a fost concepută ca un mijloc 

consultativ, practic și aplicativ, având drept scop amplificarea durabilității cunoștințelor teoretice 

și practice din domeniul analizei economico-financiare. 
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Implicarea tuturor profesorilor mai activ; 

Cercetarea ştiinţifică desfăşurată de către studenţi în cadrul Cercurilor Ştiinţifice ale 

catedrei de CAE a avut ca rezultat participarea acestora la Simpozionul Ştiinţific al Tinerilor 

Cercetători petrecut pe 28-29 aprilie 2017, unde au fost organizată o secţiune din 58 participanți 

cu 43 de rapoarte, din care în domeniul contabilității – 33 comunicări și în domeniul analizei 

economice – 10 prezentări. 

Așteptări în activitatea Cercurilor Științifice Studențești:  

▪ Susținerea și stimularea studenților pentru a se implica mai activ în activitățile cercului; 

▪ Promovarea activității cercului de către profesori; 

▪ Fonduri de premiere pentru edițiile speciale ale cercurilor; 

▪ Susținerea studenților din partea conducerii ASEM, în implicarea manifestărilor 

internaționale. 

 

6. Informaţii privind personalul didactic  

Procesul de studii în cadrul programului de studii „Contabilitate” gestionat de facultatea 

„Contabilitate” este asigurat în mare parte cu cadre din cadrul celor două catedre: „Contabilitate 

și audit” și „Contabiliate și analiză economică”, structura cărora pentru anul de studii 2016-2017 

se prezintă în tabelul 6.1. Însă disciplinele ce țin de componenta fundamentală (cod F), 

componenta de formare a abilităţilor şi competenţelor generale (cod G), componenta de orientare 

socio-umanistică (cod U) sunt acoperite de cadrele didactice de la catedrele respective.  

Tabelul 6.1. Structura cadrelor didactice titulare   

Sexul Catedra 

Grad științific Titlu didactic Total  

Dr.hab Dr.ec Fără 

grad  

Prof. 

univ 

Conf. 

univ 

Lect. 

sup. 

Lect. 

univ 

Bărbaţi 

Contabilitate 

și audit 

1 6 2 1 6 1 1 9 

Contabilitate 

și analiză 

economică 

1 2 

- 

1 2 - - 3 

Femei 

Contabilitate 

și audit 

- 18 5 - 17 
(2 concediu 

de îngrijire 

a copilului) 

4 2 22 

 

Contabilitate 

și analiză 

economică 

- 12 

 

5 - 12 
3  

(1 concediu 

medical) 
2 17 

Total 2 38 12 2 37 8 5 52 
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Anual catedrele împreună cu serviciul „Finanțe și Planificare Economică” elaborează și 

aprobă statele pentru cadrele didactice. Statele în cadrul catedrelor „Contabilitate și audit” și 

„Contabilitate și analiza economică” se prezintă în tabelul 6.2.  

Tabelul 6.2. Structura unităților pe catedre și posturi 

Postul Catedra „Contabilitate și 

audit” 

„Contabilitate și analiză 

economică” 

Total 

Număr 

de 

unități 

Nume, prenume Număr 

de 

unități 

Nume, prenume  

Profesor 

universitar 

1,82 Nederița Alexandru – 

1,5 + ore 

0,57 Țurcanu Viorel 2,39 

Conferențiar 

universitar 

23,3 A. Popovici – 1,13  

E.Bajerean - 0,5 

L.Cauş – 1,26 

E.Cechina  - 1,0 

N.Curagău – 1,5 

R. Cuşmăunsă – 1,5 

N. Dragomir -0,94 

I. Golocialova – 1,0 

L. Grabarovschi – 1,5 

A. Graur – 1,5  

L.Grigoroi – 1,35 

D.Grumeza – 1,5 

A. Iachimovschi –1,39 

L. Lapiţkaia – 1,23 

T. Mişova – 0,52 

M. Manoli – 1,12 

G. Melnic – 1,0 

M. Nani – 1,13 

A. Ştahovschi – 1,3 

P. Tostogan - 0,23 

N. Zlatina – 1,35 

16,85 Bajan Maia  

Bădicu Galina  

Bîrcă Aliona  

Chirilov Nelea 

Dima Maria 

Erhan Lica 

Gavriliuc Ludmila  

Gherasimov Mihail  

Harea Ruslan 

Mihaila Svetlana  

Muntean Neli 

Paladi Valentina  

Ţiriulnicova Natalia 

40,15 

Lector 

superior 

4,34 L. Andreev 

C. Bugan      

I. Cotoros 

M. Ratcov - 0,77 

2,0 Gudima Galina  

Ţurcan Ludmila 

6,34 

Lector  2,03 O. Bordeianu,  

S. Caraman, 

B. Postolachi 

2,0 Călugăreanu Diana   

Cojocari Ala 

4,03 

Total  31,49  21,42  52,91 

  

În scopul îndeplinirii şi respectării Deciziei nr.3/2 a Senatului ASEM din 23.10.2013, 

cadrele didactice ale catedrelor au efectuat pe parcursul anului de studii 2016-2017 stagii de 

perfecţionare profesională în cadrul entităţilor (tab. 6.3) şi Programe de instruire profesională 

continuă în cadrul ASEM (tab. 6.4). 

Tabelul 6.3. Stagii de dezvoltare profesională în cadrul entităţilor 

Catedra  Cadre Entitatea Perioada 
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didactice 

C
o
n

ta
b

il
it

a
te

 ș
i 

a
n

a
li

za
 e

co
n

o
m

ic
ă

 Bajan Maia „Artintimi” S.R.L.  05.06-18.06.2017 

Bădicu Galina DiversMob SRL. 07.06.-20.06.2017 

Călugăreanu 

Diana 

„Langera” S.R.L.  06.06. -19.06.2017 

Cojocari Ala „Langera” S.R.L.  05.06.-24.06.2017 

Erhan Lica ,,ÎM Barleta Internațional” S.R.L.  10.05-30.05.2017 

Gherasimov 

Mihail 

"Caticaro-Trans" SRL  26.12.2016- 7.01.2017 

"Remedierea " AO 16.05. -07.06.2017 

Gudima Galina 

 

 „Personal Logistica” S.R.L.  16.01.-31.01.2017 

29.05.- 11.06.2017 

Paladi 

Valentina 

,,ÎM Barleta Internațional” S.R.L.  10.05 -30.05.2017 

Ţurcan 

Ludmila 

 „Euro Low-Cost” S.R.L. 12.06. -23.06.2017 

 „Eughes” S.R.L.  06.03. -13.03.2017 

C
o
n

ta
b

il
it

a
te

 ș
i 

a
u

d
it

 Lilia Grigoroi „Nertrans” SRL, Galați, România 12.12.2016-24.12.2016 

Informațiile lisesc 

 

Tabelul 6.4. Programe de instruire profesională continuă în cadrul ASEM 

PRORAM DE INSRUIRE PERIOADA 

DURATA 

PROGRA

MULUI 

PARTICIPAŢII 

Catedra 

„Contabilitate și 

analiza 

economică” 

Catedra 

”Contabilitate și 

audit” 

Cursuri de perfecţionare 

„Psihologie. Dezvoltarea 

personală a cadrului 

didactic”, ASEM din  

26-

30.12.2016 

40 ore 

academice 

Bajan Maia 

Chirilov Nelea 

Lazari Lliliana 

Mihaila 

Svetlana 

Muntean Neli 

Țiriulnicova 

Natalia 

Țurcan Ludmila 

Popovici Angela 

Cauş Lidia 

Grumeza Dumitru 

Cursuri de perfecționare 

,,Învățarea bazată pe 

probleme”  

26-

30.12.2016 

40 ore 

academice 

Erhan Lica  

Paladi Valentina  

Grigoroi Lilia 

Melnic Georgeta 

Grumeza Dumitru 

Cursuri de perfecţionare 

„Deontologia şi eficienţa 

comunicării didactice”   09-

13.01.2017 

40 ore 

academice 

Călugăreanu 

Diana 

Gavriliuc 

Liudmila 

Gudima Galina 

Harea Ruslan 

 

Cursuri de perfecţionare 

,,Aplicarea tehnologiilor 

informaţionale de 

09-

13.01.2017 

40 ore 

academice 

Erhan Lica  

Paladi Valentina  

Popovici Angela 

Bugan Corneliu 

Curagău Natalia 
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comunicare în instruire. 

Sistemul Moodle”  

Dragomir Natalia 

Ratcov Maria 

 

La fel, pe parcursul anului de studii 2016-2017 cadrele didactice din cadrul catedrelor au 

efectuat stagii de dezvoltare profesională în cadrul unor ateliere de lucru, organizate în țară și 

peste hotare, precum și în instituţii de învățământ şi alte organizaţii, după cum urmează în tabelul 

6.5. 

Tabelul 6.5. Dezvoltare profesională continuă 

 a cadrelor didactice în anul de studii 2016-2017 

Cadre didactice Ateliere de lucru, scoli de vară/iarnă, forumuri și  

perioada desfășurării 

Bajan Maia, Chirilov Nelea, Erhan 

Lica, Gudima Galina, Lazari Lliliana, 

Muntean Neli, Paladi Valentina, 

Țurcan Ludmila. 

Atelierul de lucru „Managementul proiectelor 

europene” (16 ore), ASEM din 1-4.11.16 

Bajan Maia, Erhan Lica, Gudima 

Galina,Mihaila Svetlana, Paladi 

Valentina, Chirilov Nelea, Țurcan 

Ludmila 

Şcoala Jean Monnet de Studii Europene 

„Managementul Inovaţional al UE” (28 ore academice), 

ASEM din 01-03.02. 17 

Bădicu Galina Atelierul de lucru ,,Soluționarea litigiilor comerciale”. 

ASEM din 20.10.17 

Bădicu Galina, Chirilov Nelea, Erhan 

Lica, Gudima Galina, Mihaila 

Svetlana, Paladi Valentina 

3rd Annual International Forum ,,Fostering the 

Knowledge Triangle in Moldova”, ASEM din 23-

24.03.17 

Bădicu Galina, Gavriliuc Liudmila, 

Gudima Galina, Mihaila Svetlana 

Școala de primăvară JEAN MONNET: ,,Integrarea 

Europeană și economia UE”. (40 ore), ASEM din 27-

31.03.17 

Călugăreanu Diana Cursul practic de contabilitate și 1C “Școala 

Contabilului Profesionist” (160 ore academice), 

PROACTIVE, din 19.12.16-18.05.17 

Chirilov Nelea Atelierul de lucru „Managementul proiectelor (CDI) 

europene - H2020, privind prezentarea Programului 

Cadru al Uniunii Europene, ASEM din 23-24.11.16 

Erhan Lica Cursuri de perfecţionare în cadrul proiectului Uniunii 

Europene ,,Support to the Competition Council” (60 

ore, 2 puncte ECTS), ASEM, 01-31.10.16 

Erhan Lica Stagiu de dezvoltare profesională la Universitatea din 

Gloucestershire, Marea Britanie, din 13-25.02.17 

Erhan Lica Higher Education Development, workshop for 

universitz teachers, UTM din 13-14.06.17 

Erhan Lica 

 

Programul de instruire şi consultanţă privind 

implementarea Problem Based Learning (PBL) în 

ASEM, realizat în cadrul proiectului ,,Introducing 

Problem Based Learning in Moldova: Toward 

Enhancing Students’ Competitiveness and 

Emplozability” ASEM din 02-05.05.17 

Erhan Lica PBLMD International Conference, Universtatea 

Tehnica din Moldova, din 27-28.10.16 

Gavriliuc Liudmila Cursuri de limba franceza, organizate de catre l’AUF 

„Le français” (20 ore) din iunie 2017 
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Cadre didactice Ateliere de lucru, scoli de vară/iarnă, forumuri și  

perioada desfășurării 

Lazari Liliana 

Lilia Grigoroi 

World Bank Centre for Financial Reporting Reform 

(CFRR) STAREP program, Accounting and Auditing 

Education Community of Practice Workshop, „National 

initiatives for strengthening accounting education” (16 

ore) din 11-12.11.16 

Lazari Liliana 

Lilia Grigoroi 

Atelier de lucru: Promoting better audit quality through 

regional dialogue, 10-12 octombrie 2017, Minsk,  

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COU

NTRIES/ECAEXT/EXTCENFINREPREF/0,,contentM

DK:23735209~pagePK:64168445~piPK:64168309~the

SitePK:4152118,00.html 

Lilia Grigoroi Congresul Contabililor din RM 

„CONSOLIDAREA PROFESIEI CONTABILE ÎN 

PROCESUL INTEGRĂRII EUROPENE, 04 aprilie 2017, 

Palatului Republicii Chișinău, str. Maria Cebotari 16 

https://www.privesc.eu/arhiva/75353 

Mihaila Svetlana Atelierul de lucru „Elaborare a standardelor pentru 

specialiștii EA în RM”, din 15-17.12.17 

Muntean Neli Ecole d’été: La recherche scientifique en sciences 

sociales. Approche méthodologique et institutionnelle, 

Agence Universitaire de la Francophonie, din 12-

14.09.16 

Țurcan Ludmila Î.S. ,,Fiscservinform” Cursuri de instruire ,,Servicii 

fiscale electronice,, din 23.06.2017 

 

7. Servicii de ghidare și consiliere în carieră 

Realizarea educației pentru carieră, adică susținerea studenților în procesul de proiectare 

a carierei și monitorizarea angajabilității absolvenților în primul an de studii se realizează în 

mare parte prin intermediul Centrului de Ghidare în Carieră (CGC) din Academia de Studii 

Economice a Moldovei, înfiinţat prin Decizia nr.6/3 din 24.12.2014 a Senatului Academiei de 

Studii Economice. 

În anul de studii 2016-2017 Centrul de Ghidare în Cariera al ASEM a organizat în perioada 

03 – 06 aprilie 2017 ediţia a doua a proiectului Zilele Carierei (http://www.ase.md/ro/noutati/77-

avize/927-zilele-carierii-organizate-n-asem.html), eveniment destinat studenților, absolvenților, 

liceenilor, reprezentanților companiilor și altor persoane interesate, la care o participare activă au 

avut-o studenții și cadrele didactice ale facultății „Contabilitate”. Timp de 4 zile, în ASEM, au 

fost organizate manifestări focusate pe asigurarea conexiunii dintre reprezentanții economiei 

reale şi tinerii specialiști, atât studenți și absolvenți ASEM cât și alte persoane interesate. Agenda 

evenimentului poate fi vizualizată accesând link-ul: https://goo.gl/59hVpC.   

În parteneriat cu Centrul de Ghidare în Carieră, pentru studenții faculății Contabilitate s-a 

organizat la 5 aprilie 2017 workshop-ul „Cum să-ți construiești o carieră în domeniul 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/EXTCENFINREPREF/0,,contentMDK:23735209~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:4152118,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/EXTCENFINREPREF/0,,contentMDK:23735209~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:4152118,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/EXTCENFINREPREF/0,,contentMDK:23735209~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:4152118,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/EXTCENFINREPREF/0,,contentMDK:23735209~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:4152118,00.html
https://www.privesc.eu/arhiva/75353
http://www.ase.md/ro/noutati/77-avize/927-zilele-carierii-organizate-n-asem.html
http://www.ase.md/ro/noutati/77-avize/927-zilele-carierii-organizate-n-asem.html
https://goo.gl/59hVpC
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financiar-contabil”, pregătit și moderat de către Mihaila Svetlana dr., conf.univ și Angela 

Belobrov dr., conf.univ. 

Proiectarea traseului profesional al studenților s-a realizat deasemenea și prin instruirile în 

cadrul cercului științific cu tematica ,,Analiza economică-financiară a entităților” care activează 

sub egida catedrei „Contabilitate și analiză economică” a facultății de Contabilitate în colaborare 

cu: Serviciul Fiscal de Stat, Î.S. FISCSERVINFORM și cu Publicația periodică ,,Monitorul 

Fiscal FISC.MD".  Instruirile au avut rolul de a spori dezvoltarea cunoștințelor din domeniul 

analizei economico-financiare și a fiscalității prin crearea unui cadru propice dezbaterilor și 

schimburilor de opinii între cadre didactice, studenți și practicieni din domeniul fiscal-financiar. 

După finalizarea ciclului de instruiri a urmat concursul “Radiografia economiei 

Republicii Moldova prin prisma administrării fiscale. Studii de analiză economică-

financiară”, care a avut loc la 24 martie 2017, drept scop fiind transpunerea în viață a 

obiectivelor de ridicare a calităților tinerilor specialiști în domeniul fiscalității. Rezultatele 

concursului au fost anunțate de un juriu creat din reprezentanți ai SFS, FSI și PP Monitorul 

Fiscal ,,FISC.MD” și ASEM, învingătorilor fiindu-le înmânate diplome și cadouri 

(http://www.fisc.md/article.aspx?id=8809#.WNY5UoWGbO4.facebook). 

 

 

Studenții facultății „Contabilitate”, ASEM au participat la un workshop gratuit, cu 

genericul: „Conformarea voluntară a contribuabililor și decalajul fiscal”, organizat de 

Facultatea de Contabilitate în colaborare cu Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Î.S. 

„Fiscservinform” și Publicația periodică „Monitorul Fiscal FISC.MD. Scopul evenimentului a 

http://www.fisc.md/article.aspx?id=8809#.WNY5UoWGbO4.facebook
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fost de a educa și informa tânăra generație referitor la posibilitățile, măsurile și acțiunile de 

conformare voluntară a contribuabililor (http://www.fiscservinform.md/default.aspx?id=729). 

Master-class cu Vera Nastasiu: "Cum pot reuși oamenii de afaceri să cucerească lumea prin 

discurs" organizat pe data de 21 octombrie 2016. 

 

 

De asemenea, servicii de consiliere și ghidare în carieră au fost acordate studenților de 

către curatorii grupelor academice (tabelul 6.6.), desemnați prin ordinele Rectorului ASEM nr. 

380-ST din 17.09.2015 și nr. 378-ST din 07.09.2016.  

Tabelul 6.6. Îndrumătorii de grupe 

Grupa academică 
Îndrumătorul grupei 

academice 

Catedra îndrumătorului de 

grupă academică 

CON 151 Bugan Corneliu Contabilitate și audit 

CON 152, CON 162 Caraman Stela Contabilitate și audit 

CON 153 Bordeian Olga Contabilitate și audit 

CON 154 Bugan Corneliu Contabilitate și audit 

CON 155, CON 161 Bajan Maia Contabilitate și analiză economică 

CON 156 Mihaila Svetlana Contabilitate și analiză economică 

CON 157 Gherasimov Mihail Contabilitate și analiză economică 

CON 163  Muntean Neli Contabilitate și analiză economică 

CON 164 Cușmăunsă Rodica Contabilitate și audit 

CON 165 Dragomir Natalia Contabilitate și audit 

 

Or, curatorii, pe parcursul anului de studii 2016-2017, au organizat întâlniri şi convorbiri 

individuale cu studenţii grupelor tutelate în conformitate cu prevederile „Regulamentului privind 

activitatea îndrumătorului grupei academice” elaborat de ASEM. 

http://www.fiscservinform.md/default.aspx?id=729
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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.  

 

8. Parteneriatul public privat 

O condiție pentru buna funcționare a triunghiului cunoașterii: educație, cercetare, inovare  

servește intensificarea cooperării și comunicării între: i) Mediul universitar și instituțiile publice; 

ii) Mediul universitar și mediul antreprenorial; iii) Mediul universitar și asociațiile profesionale; 

iv) Mediul universitar din țară și peste hotare; v) Mediul universitar și mediul preuniversitar (fig. 

8.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadrele titulare ale facultății dezvoltă relații de coleborare, acordă suport intelectual și 

reprezintă ASEM-ul în relațiile de parteneriat public privat cu diverite instituţii publice. 

Instituțiile pubilce și formele de cooperare sunt prezentate în tebelul 8.1.  

Tabelul 8.1. Instituțiile publice și formele de cooperare cu facultatea „Contabilitate” 

Instituța publică Forma de cooperare Cadrele didactice implicate 

Ministerul 

Finanţelor al 

Republicii Moldova  

Membri ai Consiliului 

Consultativ  pe lîngă 

Ministerul Finanţelor 

V. Ţurcanu, prof. univ.; A.Nederiţa, prof. 

univ.;  V. Bucur, prof. univ.; P. Tostogan, 

conf. univ;  L.Grabarovschi, conf. univ;  A. 

Graur, conf. univ;  N.Zlatina, conf. univ;  

conf. univ;  M.Nani, conf. univ;  E. 

Bajerean, conf. univ;  E. Cechina, conf. 

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

conf. univ;  lectorul superior M. Ratcov. 

Membri ai echipelor de 

lucru pentru elaborarea 

V. Ţurcanu, prof. univ.; A.Nederiţa, prof. 

univ.;  V. Bucur, prof. univ.; P. Tostogan, 

ASEM, 

Facultatea „Contabilitate” 

Mediul 

antreprenorial 

Asociații 

profesionale 

Instituții publice 

Mediul universitar și 

preuniversitar 

Figura 8.1. Cooperarea și comunicarea facultății „Contabilitate”, ASEM  
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proiectelor actelor 

normative în domeniul 

contabilităţii şi 

auditului  

conf. univ;  L.Grabarovschi, conf. univ;  A. 

Graur, conf. univ;  N.Zlatina, conf. univ;  L. 

Lapițkaia, conf. univ;  N. Țiriulnicov, conf. 

univ;  E. Cechina, conf. univ;  M. Manoli, 

conf. univ;  A. Popovici, conf. univ;  

lectorul superior M. Ratcov, lector superior 

S. Caraman. 

Membri în Comisia 

pentru certificarea 

auditorilor de pe lîngă 

Ministerul Finanţelor 

G. Melnic, conf. univ;  V. Moldovanu, 

conf. univ.; Liliana Lazari, conf. univ.; A. 

Bârcă, conf. univ. 

Membri în Consiliul de 

Supraveghere a 

activității de audit de pe 

lângă Ministerul 

Finanțelor al Republicii 

Moldova 

A. Iachimovschi, conf. univ;   

membi în Consiliul 

consultativ al 

Inspectoratului Fiscal 

Principal de Stat. 

V. Bucur, prof. univ.; P. Tostogan, conf. 

univ.  

Consiliul Naţional 

pentru Acreditare şi 

Atestare  

Președinte și membri în 

Comisia de Experți în 

Economie   

Preşedinte al comisiei -  dr.hab., 

prof.univ. A. Nederiţă, membru - dr.hab., 

prof.univ V. Ţurcanu. 

Camera de Comerț și 

Industrie a Republicii  

Consultant pe probleme 

de contabilitate. 

conf. univ. R. Cușmăunsă. 

Curtea de Conturi a 

Republicii Moldova  

Membri în Consuliul 

Consultativ 

P. Tostogan, conf. univ.; E. Bajerean, conf. 

univ.; A. Ștahovschi, conf. univ. 

Întreprinderea de stat 

„FISCSERVINFORM” 

Membri în  Consiliului 

de administraţie  

Neli Muntean, conf. univ. 

 

În anul de studii facultatea „Conrabilitate” s-a concentrat pe promovarea și încurajarea 

parteneriatelor între facultate (ASEM) şi mediul antreprenorial, conștietizând că reprezintă o 

necesitate într-o economie competitivă. Astfel, au fost inițiate și încheiate acorduri de colaborare 

cu KPMG Moldova și Delloite România. Catedra „Contabilitate și audit” a încheiat Acorduri de 

colaborare cu entitățile: „Bucuria” S.A., „Interfobos Grup” SRL, ÎM „Biroul de credite”, 

„Vagamex ” SRL, „Modern Audit” SRL. În realizarea acestor acorduri, dar și a celor încheiate 

anterior cu alte entități, au fost realizate mai multe evenimente pentru studenți și cadre didactice, 

după cum sunt prezentate în tabelul 8.2.  

Tabelul 8.2. Forme de cooperare în cadrul parteneriatelor  

între facultate (ASEM), mediul antreprenorial și asociații profesionale 

Data 
Forme de 

cooperare 
Organizatorii și partenerii Scopul și obiectivele 
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2016-2017  

Preșesinte și 

Membri în 

Colegiul de 

redacţie  

Revista „Contabilitate și 

audit” ;  

P.Tostogan, conf. univ.  –  

redactor-șef; V. Ţurcanu, 

prof.univ.;  A.Nederiţă, 

prof.univ.; M. Manoli, conf. 

univ.; N. Zlatina, conf. 

univ.; L. Grabarovschi, conf. 

univ.; L. Grigoroi, conf. 

univ.  

Promovarea cercetării și 

orientarea către mediul 

socio-economic.  

2016-2017 
Profesori invitați 

din cadrul facultății  

ACAP,  

Entitatea „Contabil-

Service” 

A. Nederița, prof. univ.  

L. Grabarovschi, conf. univ.  

N. Țiriulnicov, conf. univ.  

L. Gavriliuc, conf. univ. 

Iu. Țugulschi, conf. univ. 

Perfecționarea, 

cunoștințelor,  

competențelor și 

abilităților contabililor din 

cadrul entităților. 

Promovarea contabilității 

și a profesiei contabile în 

rândul contabililor – 

practicieni. 

11.11.2016 

Ediție specială a 

Cercului Științific 

Studențesc: 

Analiza 

Economico – 

Financiară a 

entităților la tema: 

„Investigarea 

metodoligiei și 

practicii de analiză 

a stabilității 

financiare la nivel 

de ramură” 

Facultatea Contabilitate, 

catedra CAE, ASEM, 

Studenții anului III de studii,  

 Inspectoratul Fiscal 

Principal de Stat, Î.S. 

„Fiscservinform” și 

Publicația periodică 

„Monitorul Fiscal 

FISC.MD 

Transpunerea în viață a 

obiectivelor de ridicare a 

calităților tinerilor 

specialiști în domeniul 

analizei și a fiscalității. 

30.11.2016 

Workshop 

“Introducerea în 

Practica 

Profesională de 

Control Intern” 

Facultatea Contabilitate, 

ASEM, Studenții anilor II-

III de studii, 

Institul Național  de 

Control Intern, România 

Educarea și informarea 

tinerii generații despre 

practica profesională de 

control intern în baza celor 

mai bune practici din 

România.  

20.02.2017 

Workshop 

„Conformarea 

voluntară a 

contribuabililor și 

decalajul fiscal” 

Facultatea Contabilitate, 

ASEM, studenții anilor II și 

III de studii, 

 Inspectoratul Fiscal 

Principal de Stat, Î.S. 

„Fiscservinform” și 

Publicația periodică 

„Monitorul Fiscal 

FISC.MD. 

Educația și informarea 

generației tinere referitor 

la posibilitățile, măsurile și 

acțiunile de conformare 

voluntară a 

contribuabililor 

27.02.17 Seminar practic 

pentru studenți 

„Proceduri și 

tehnici specifice 

auditului extern” 

Facultatea Contabilitate 

ASEM, Studenții anului III 

de studii,  

Deloitte România 

Dezvoltarea abilităților 

profesionale prin 

cooperarea cu speciliști 

profesională ai mediului 

de afaceri 
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24.03.2017, 

ora 13.00. 

Biblioteca 

științifică, 

Bl. F 

Concurs 

“Radiografia 

economiei 

Republicii 

Moldova prin 

prisma 

administrării 

fiscale. Studii de 

analiză economică-

financiară” 

Facultatea Contabilitate, 

catedra CAE, ASEM, 

Studenții anului III de studii, 

Inspectoratul Fiscal 

Principal de Stat, Î.S. 

„Fiscservinform” și 

Publicația periodică 

„Monitorul Fiscal 

FISC.MD. 

Transpunerea în viață a 

obiectivelor de ridicare a 

calităților tinerilor 

specialiști în domeniul 

fiscalității. 

5.04.2017 Conferința 

Științifică 

Internațională 

„Contabilitatea în 

era provăcărilor” 

Facultatea Contabilitate, 

catedra CAE, ASEM, 

KPMG Moldova, ACAP, 

ACCA 

De a evidenţia rolul 

contabilului în dezvoltarea 

economică a societăţii, 

precum şi trasarea unor 

obiective pentru a face faţă 

noilor provocări din 

domeniu. 

 10.04.2017,  

Ora 10.00. 

sala 203, 

blocul F   

Conferință pentru 

studenți „Impozit 

pe profit și Prețuri 

de Transfer” 

Facultatea Contabilitate 

ASEM, studenții anilor II și 

III de studii, 

Deloitte România 

Te-ai întrebat ce se află în 

spatele deciziilor 

importante ale marilor 

companii?  Care este 

adevărata semnificație a 

situațiilor financiare? 

Unde este cheia integrității 

și stabilității piețelor 

financiare?  

Îți propunem o discuție 

incitantă. Despre cifre, dar 

și despre oamenii din 

spatele acestora. Te 

invităm să descoperim 

împreună, prin exemple 

practice, cele mai 

importante aspecte ale unei 

profesii pasionante, cea de 

consultant fiscal. 

11.04.2017, 

ora 13.00, 

sala 203, 

blocul F 

Conferință pentru 

studenți „TVA și 

Global Employer 

Services ” 

Facultatea Contabilitate 

ASEM, studenții anilor II și 

III de studii, 

Deloitte România 

24-25 aprilie 

2017,  

București, 

România 

Workshop “Train 

the Academics” 

ACCA Destinat profesorilor 

univeristari care predau la 

programe acreditate sau 

care ar putea fi acreditate 

ACCA. 

Au fost abordate modulele 

F7 - Financial reporting și 

F8 – Audit and Assurance 

din Calificarea ACCA și 

au fost prezentate 

schimbările anunțate în 

Calificarea ACCA si 

programul ACCA Tutor 

Excellence disponibil 

pentru toți profesorii 

universitari. 
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02.02.2017-

31.03.2017 

10 Burse 

Accelerate ofera: 

- toate cele 7 

echivalari gratuite 

- taxa de student 

ACCA pentru 

primul an gratuita 

 

 

Studenții anului III de studii, 

ACCA 

This Agreement shall run 

from 02/02/2017 and 

continue until 31/03/2017 

To facilitate access to 

ACCA for high-quality 

students, ACCA offers to 

the university its unique 

programme: Accelerate. 

The students on the 

programme(s) accredited 

by ACCA will be able to 

register with ACCA before 

they complete their 

undergraduate or 

postgraduate studies.  

ACCA will support 

students of Accelerate 

accredited programmes 

who will have exceptional 

financial conditions. 

 

Referitor la cooperarea între mediul universitar și asociațiile profesionale, facultatea 

împreună cu catedrele au continuat bunele relații și cooperări cu Asociația Contabililor și 

Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova - ACAP (principala asociație profesională 

contabilă din țară), ACCA (o organizație profesională globală), Camera Auditorilor Financiari 

din România – CAFR, Corpul Experților Contabili și a Contabililor Certificați din România – 

CECCAR. Cooperarea s-a realizat prin evenimentele organizate în comun, unele dintre ele 

devenit anuale și tradiționale. Având în vedere ca parteneriatele desfășurate au fost cu implicarea 

și a mediului antreprenorial, sinteza evenimentelor se prezintă în tabelul 8.2.   

Pe filiera cooperării dintre mediul universitar și mediul preuniversitar cadrele didactice ale 

facultății au fost implicate în cadrul proiectului „ASEM vine în liceul tău”, şi anume: Cojocari 

A. lector univ. şi  Călugăreanu D. lector univ., au vizitat pe data de 28.04.17, cu scop de 

informare și publicitate, liceul „Dmitrie Cantemir” din or. Cantemir şi pe 19.05.17 liceul „Miron 

Costin” și „Ion Creangă” din or. Florești.  

Cooperarea cu mediul universitar din țară și de peste hotare s-a dezvoltat continuu, 

accentuând principalele forme de cooperare: organizarea de conferințe științifice internaționale 

pentru profesori și studenți și alte genuri de evenimente, înaintarea de proiecte de cercetare în 

cadrul concursurilor naționale și internaționale de proiecte; participarea cadrelor didactice în 

calitate de președinței ai comisiilor de finalizare a studiilor de licență și master, recenzarea de 

manuale și articole științifice, editarea în comun de publlicații științifice, etc. (tabelul 8.3). 
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Tabelul 8.3. Forme de cooperare cu mediul universitar din țară și peste hotare 

Data 
Forme de 

cooperare 

Organizatorii și partenerii,  

Personalul implicat 

Scopul și 

obiectivele 

17.03.2017 

ASEM, sala 

104, Bl. B 

 

Conferinţa 

Ştiinţifică 

Internaţională 

Studenţească 

„Provocările 

contabilităţii în 

viziunea tinerilor 

cercetători 

Facultatea Contabilitate, catedra 

CAE, ASEM, Studenții de la 

ciclul I Licență, Masterat, 

Doctorat, Profilul „Contabilitate” 

Departamentul de Contabilitate, 

Universitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava, România. 

 

Dezvoltarea 

competențelor de 

cercetare ale 

studenților 

27.05 -

28.05.2017  

Bl. A, Sala 

Senatului 

International 

Scientific 

Conference: 

„Economic and 

Financial Analysis 

in the context of 

Integrated 

Reporting: 

Educational 

Paradigms and 

Professional 

Challenges” 

Catedra “Contabilitate și Analiză 

Economică”, Facultatea de 

Contabilitate sub egida Societății 

Române de Analiză Economico-

Financiară (SRAEF), ȋn 

colaborare cu Facultatea de 

Economie şi Administrarea 

Afacerilor, Universitatea 

“Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

şi Facultatea de Ştiinţe 

Economice şi Administraţie 

Publică, Universitatea Ştefan cel 

Mare Suceava  

 

 

2016-2017 

Elaborarea și  

Depunerea de 

proiecte de 

cercetare  

 Cadrele didactice de la facultate – 

Neli Multean, Liliana Lazari, Lilia 

Grigoroi, Svetlana Mihailă, etc. Și 

universitățle partenere 

Universitatea Ștefan cel mare 

din Suceava, Universitatea 

“Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 

Centrul de Cercetări în 

Economie Joseph A. 

Schumpeter din cadrul 

Universității Naționale “Yuriy 

Fedkovych”din Cernăuți, 

Ucraina, Departamentul de 

Informatică Economică a 

Universității de Stat din 

Bielorusia, etc. 

 

 

2016-2017 

Recenzarea de 

manuale și 

publicații, teze de 

doctor, etc 

Membri ăn 

seminarele 

științifice de profil,  

Universitatea de stat din Moldova,  

Universitatea Cooperatist 

comercială, Universitatea agrară 

din Moldova, etc 
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Iunie 2017 

Disemnarea în 

calitatea de 

președinți ai 

comisiilor de 

finalizare a 

studiilor  

Universitatea de Stat din 

Moldova: ciclul I Licență 

specialitatea „Contabilitate” – 

Lilia Grigoror, conf. univ., 

Ludmila Grabarovschi, conf. 

univ.; ciclul II Masterat, domeniul 

de formare profesională 

„Contabilitate” - Lilia Grigoror, 

conf. univ., Ludmila 

Grabarovschi, conf. univ. 

Universitatea Agrară de Stat din 

Moldova: ciclul II Masterat, 

domeniul de formare profesională 

„Contabilitate” - Lilia Grigoror, 

conf. univ., 

Universitatea Cooperatist 

comercială din Moldova: ciclul I 

Licență specialitatea 

„Contabilitate” – Viorel Țurcanu, 

prof. univ.  

 

 

Orientarea către mediul socio-economic şi către mediul internaţional vor fi considerate 

drept priorităţi și în anul următor de studii: Continuarea şi consolidarea parteneriatelor cu 

organizaţii publice și entități, etc.; Participarea studenților la manifestări organizate de parteneri 

din mediul academic și profesional; Invitarea unor specialişti din mediul academic şi profesional 

la manifestările organizate de facultate. 

 

9. Utilizarea TIC în procesul educațional 

Cadrele didactice ale catedrelor au manifestat interes continuu asupra utilizării TIC în 

procesul de instruire, astfel participând la cursurile psihopedagogice organizate în cadrul ASEM 

de către Departamentul de dezvoltare curriculară și management al calictății. Lista profesorilor a 

fost aprobată prin ordinul Ordinul Rectorului ASEM, nr. 204-A din 08.12.14. Ași reaminti și  

Decizia Senatului ASEM 2/6 din 07.05.14 MOODLE). De asemena au fost organizate în cadrul 

centrului MACIP cursuri de instruire „Aplicarea tehnologiilor informaționale moderne în 

procesul de instruire”, la care au participat 20 profesori de la programul de studiu 

”Contabilitate”. 

O parte din disciplinele predate de profesorii din cadrul facultății de contabilitate sunt 

asigurate cu conținuturi digitale (tabelul 9.1). 

Tabelul 9.1. Lista cursurilor digitale dezvolate și plasate în sistemul MOODLE 

   Denumirea 

cursurilor 

electronice 

(sau a 

Denumirea disciplinelor din 

planul de învățământ 

Forma de 

învățământ 

Tipul lecțiilor 

(prel., l.prac., 

lab., cons., l. 

indiv.) 

N.P.P. 

titularului 

cursurilor 

electronice  
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anumitor 

teme) 

1. Bazele 

contabilității 

Bazele contabilității 

http://aesm-

elearning.vle.ase.md/login/ind

ex.php 

 

Cu frecvență Prelegeri+lectii 

practice+activita

te individuală 

Grigoroi 

Lilia 

2. Contabilitatea 

financiară 

conform IFRS 

Contabilitate financiară 

conform IFRS 

http://aesm-

elearning.vle.ase.md/login/ind

ex.php 

 

Cu frecvență și 

frecvență 

redusă 

Prelegeri+lectii 

practice+activita

te individuală 

Grigoroi 

Lilia 

3. Contabilitate 

financiară (la 

moment nu este 

activ) deoarece 

nu am cursuri 

cu studentii 

Contabilitate financiară 

http://aesm-

elearning.vle.ase.md/login/ind

ex.php 

 

Cu frecvență Prelegeri+lectii 

practice+activita

te individuală 

Grigoroi 

Lilia  

4. Tehnologii 

informaționale 

în contabilitate 

Tehnologii informaționale 

în contabilitate 

http://aesm-

elearning.vle.ase.md/course/

index.php?categoryid=2 

 

Cu frecvență 

și frecvență 

redusă 

laborator Mișov 

Tatiana 

5.  Contabilitatea 

impozitelor 

Contabilitatea impozitelor 

http://aesm-

elearning.vle.ase.md/course/

index.php?categoryid=2 

 

Cu frecvență Prelegeri+lectii 

practice+activi

tate 

individuală 

Bajan Maia 

6. Contabilitate 

financiară 

Contabilitate financiară 

http://aesm-

elearning.vle.ase.md/course/

index.php?categoryid=2 

 

Cu frecvență Prelegeri+lectii 

practice+activi

tate 

individuală 

Bajan Maia 

7 Contabilitate Contabilitate  

http://aesm-

elearning.vle.ase.md/course/

index.php?categoryid=2 

 

Cu frecvență Prelegeri+lectii 

practice+activi

tate 

individuală 

Bajan Maia 

Comunicarea profesor-student în perioada elaborării proiectelor anuale, a tezelor de licență 

şi master, precum și a practicii de producţie şi licenţă se efectuează atât la orele de consultație, 

cât și prin Skype, email, MOODLE.  

Sunt utilizate sisteme (servicii web) din cadrul platformei (site-ului): MOODLE ASEM, 

Sistem Anti-plagiat, Sistem pentru sondaje, Sistem de video conferință OpenMeetings.  

Sistemul de Gestiune a Procesului Didactic este automatizat, se utilizează subsistemele: 

”Planurile de Învățământ”, ”Reușita, borderouri, certificate academice”, ”Contingentul de 

studenți”, ”Admiterea” și ”Fondul de auditorii”. 

 

http://aesm-elearning.vle.ase.md/login/index.php
http://aesm-elearning.vle.ase.md/login/index.php
http://aesm-elearning.vle.ase.md/login/index.php
http://aesm-elearning.vle.ase.md/login/index.php
http://aesm-elearning.vle.ase.md/login/index.php
http://aesm-elearning.vle.ase.md/login/index.php
http://aesm-elearning.vle.ase.md/login/index.php
http://aesm-elearning.vle.ase.md/login/index.php
http://aesm-elearning.vle.ase.md/login/index.php
http://aesm-elearning.vle.ase.md/course/index.php?categoryid=2
http://aesm-elearning.vle.ase.md/course/index.php?categoryid=2
http://aesm-elearning.vle.ase.md/course/index.php?categoryid=2
http://aesm-elearning.vle.ase.md/course/index.php?categoryid=2
http://aesm-elearning.vle.ase.md/course/index.php?categoryid=2
http://aesm-elearning.vle.ase.md/course/index.php?categoryid=2
http://aesm-elearning.vle.ase.md/course/index.php?categoryid=2
http://aesm-elearning.vle.ase.md/course/index.php?categoryid=2
http://aesm-elearning.vle.ase.md/course/index.php?categoryid=2
http://aesm-elearning.vle.ase.md/course/index.php?categoryid=2
http://aesm-elearning.vle.ase.md/course/index.php?categoryid=2
http://aesm-elearning.vle.ase.md/course/index.php?categoryid=2
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10. Informaţii privind implementarea programelor și strategiilor naţionale 

În anul universitar 2016-2017 facultatea „Contabilitate” a contribuit la realizarea 

următoarelor strategii naționale: 

▪ Prevenirea şi combaterea corupţiei – prin discuții tematice cu șefii de grupă în cadrul 

ședințelor de starostat, organizate lunar de echipa managerială a facultății. Printre principalele 

subiecte discutate prioritate se acordă familiarizării studenților cu prevederile Codului de Etică 

universitară, esența principiilor de integritate academică, cum să evite sau să încerce să 

soluționeze conflictele de interes. De asemenea, anual are loc informarea cadrelor didactice cu 

ordinul Rectorului din 19 mai 2017 cu privire la interzicerea colectării mijloacelor băneşti în 

scopul organizării examenelor de finaliare a studiilor, promoția 2017. O altă acțiune de 

prevenire și combatere a corupției au fost pliantele trimise de către CNA instituțiilor și 

persoanelor cu funcții manageriale, precum și pliantele elaborate în cadrul ASEM  

▪ Strategia națională „Moldova Digitală - 2020”. ASEM a realizat progrese importante în 

implementarea tehnologiilor societăţii informaţionale. Or, eforturile ASEM sunt orientate spre 

crearea condiţiilor pentru dezvoltarea societăţii informaţionale, concentrînd eforturile pe trei 

piloni: i)Infrastructură şi acces – îmbunătăţirea conectivităţii şi accesului la reţea; ii)Conţinut 

digital şi servicii electronice – promovarea generării conţinutului şi serviciilor digitale; 

iii)Capacităţi şi utilizare – consolidarea alfabetizării şi competenţelor digitale pentru a permite 

inovarea şi a stimula utilizarea. Tabloul complex al lumii digitale de azi include echipamente 

mobile inteligente şi instrumente de colaborare la distanţă, care ar permite ca serviciile să fie 

oferite oricînd, oriunde şi prin oricare echipament. Referitor la infrastructură și acces, 

decanatul și catedrele facultății dispun de echipamentele necesare, care sunt permanent 

monitorizate și îînoite. Sunt dezvoltate aplicații (soft-uri) specifice lucrului decanatului, 

studenții își pot verifica on-line reușita academică, orarul, oferta educațională, curiculumul 

universitar. Toate informațiile considerate utile pentru  studenți sunt plasate pe paginile WEB 

ale catedrelor și decanatului.  În toate spațiile ASEM există wi-fi gratuit. Sălile de studii, în 

mare parte sunt dotate cu proiectoare. Referitor la conținut digital și servicii electronice 

studenții și profesorii ASEM beneficiează online de serviciile biblotecii. Biblioteca Ştiinţifică 

a ASEM propune pentru utilizatori catalogul electronic, baze de date (bibliografice, referative, 

full-text), servicii Internet, servicii de livrare electronică a documentelor, de copiere şi scanare 

etc. Prin intermediul paginii Web a bibliotecii, utilizatorii au acces la expoziţii virtuale şi alte 

resurse informaţionale educaţionale. Referitor la capacități și utilizare ne focusăm asupra 

dezvoltării competențelor digitale atât studenților, cît și profesorilor. În acest context au fost 

organizate cursuri de perfecționare „Aplicarea tehnologiilor informaționalede comunicare în 

instruire. Sistemul MOODLE”, la care au participat cadrele din cadrul facultății 
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„Contabilitate” – Valentina Paladi, dr., conf. univ.; Lica Erhan, dr. conf. univ.; Popovici 

Angela, dr. conf. univ.; Bugan Corneliu lector; Curagău Natalia, dr. conf. univ.; Dragomir 

Natalia, dr. conf. univ.; Ratcov Maria, lector. Deasemenea au fost dezvoltate mai multe 

cursuri în format electronic și plaste în sistemul MOODLE (tab . 9.1)  

Anual, în luna aprilie, la ASEM are loc Simpozionului Științific al Tinerilor Cercetători. 

Acesta se desfășoară pe parcursul a două zile, întrunește sute de participanți din țări precum 

Republica Moldova, România, Ucraina, Belarus ș.a. La conferință sunt prezentate 

comunicările științifice ale studenților, masteranzilor și doctoranzilor pe secțiuni tematice. 

Comuncările care câștigă locurile I-III se publică întrun volum de culegeri științifice ale 

studenților. 

▪ Strategia Națională de Ocupare a Forței de Muncă pentru anii 2017-2021 –  participarea 

cadrelor didactice la Zilele Carierei dar și implicarea cu informare a studenților; Workshopul 

„Cum să-ți construiești o carieră în domeniul financiar-contabil”, ASEM din 05.04.17;  

Un aspect importan în găsirea unui loc de muncă îl au succesele obținute pe parcursul studiilor, 

materializate prin burse de studii, burse de merit, etc. Așa dar, în anul de studii 2016-2017 Bursa 

Guvernului a fost câștigată de Maria Șochichiu, (ciclul I, anul III, specialitatea Contabilitate); 

Bursa ”Moore Stephens KSC”  de către Stanislav Zacrevschii (anul III, Contabilitate), Maria 

Șochichiu (an. III, Contabilitate).  

Un alt eveniment în realizarea strategiei a fost concusul Studențesc în cadrul Cercului Științific 

Studențesc „Fă un pas mai aproape de contabilitate”, care a avut ca scop promovarea educație 

contabile și rolul ei în dezvoltarea cu succes a unei afaceri.  
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La cea de-a 5 ședință a Cercului Științific Studențesc “ANALIZA ECONOMICO - 

FINANCIARĂ A ENTITĂŢILOR” din cadrul catedrei “Contabilitate și Analiză Economică“, pe 

13 decembrie, conducerea decanatului facultății ”Contabilitate” a inițiat o vizită, pentru 

reprezentanții cercului științific, la entitatea ÎM ”Fabrica de brânzeturi din Soroca” SA. Vizita a 

avut drept scop amplificarea durabilității cunoștințelor teoretice și practice din domeniul analizei 

economico-financiare, prin crearea unui cadru propice schimburilor de opinii între studenți și 

specialiști din sectorul real, precum și acumularea unei experiențe în domeniul managementului 

producerii prin prisma structurii organizatorice și a proceselor tehnologice  din cadrul entității. 

Studenții au rămas mulțumiți de discuțiile cu muncitorii entității, care și-au împărtășit experiența 

personală și profesională și acumularea unei experiențe în domeniul managementului producerii 

prin prisma structurii organizatorice și a proceselor tehnologice  din cadrul entității. Studenții au 

rămas mulțumiți de discuțiile cu muncitorii entității, care și-au împărtășit experiența personală și 

profesională. 

 

 
Alte acțiuni de informare sau evenimente organizate vizavi de promovarea și ridicarea 

gradului de ocupare a forței de muncă sunt generalizate în tabelul 10.2. 

Tabelul 10.2. Acțiuni de informare și evenimente  aferente promovării și ridicării 

nivelului de ocupare a forței meuncă 

Nr. 

d.o. D
a

ta
 

Acțiuni sau evenimente Organizatori Partcipanții 
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1. 22.05.17 Oportunități de carieră la 

companii din Germania și 

Austria întâlnire informativă 

Centrul de ghidare 

în carieră ASEM 

Anul II, 

2. 

P
ân

ă 

1
5

.1
2

.1
6
 

 Programului de Stagii lansat 

de Banca Comercială Română 

Chişinău SA  

Banca Comercială 

Română Chişinău 

SA  

Anul III 

3.  

m
ar

ti
e 

2
0

1
7
 Sondaj telefonic absolvenților 

promoției 2016 prinvind 

angajabilitatea absolvenților  

Decanatul 

Contabilitate 

Absolvenții 

promoției 

2016 

4.   0
3

-

0
6

.0
4

.1
7
 

Zilele carierei organizate în 

ASEM 

Centrul de 

Ghidare în 

Cariera al ASEM 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

5. 13.04.2017 Junior Audit Consultant în 

cadrul Departamentului de 

Audit 

Ernst & Young 

Moldova 

Anul III 

 

▪ Strategia pentru protecția copilului pe anii 2014-2020. În această direcție la întâlnirea cu 

anul I de studii, organizată tradițional în ziua de 1 septembrie  anual, se atrage atenție la 

drepturile și obligațiile studenului, prescrise în regulamentele interne ale ASEM, dar și în 

ghidul studentului. Se familiarizează cu regulile de cazare și comportament în cămin, precum 

și cu amplasarea și graficul de lucră al cantinelor și bufetelor. Pe parcursul anului de studii au 

loc vizite a decanului și prodecanilor în căminele studențești. Permanent studenții sunt 

monitorizați de către intendații de la cămine.  

În prag de Crăciun, angajații ASEM, inclusiv facultatea „Contabilitate” au colectat bani și daruri 

care au fost înmânați familiei Petrașcu de către rectorul ASEM, Grigore Belostecinic. Liubov 

Petrașcu a rămas singură cu patru copii în fața vitregiilor sorţii, după ce soțul ei, care în ultimii 

ani a lucrat medic anestezist la Institutul de Medicină Urgentă din capitală, a pierdut lupta cu 

cancerul. 

▪ Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii pentru anii 2012-

2020. Datele statistice arată că mai mult 94 % dintre entitățile din Republica Moldova sunt 

entități mici și mijlocii. Planul de acțiuni privind implementarea Acordului de asociere RM-

UE prevede elaborarea și implementarea unei noi Legi a contabilității, care să reducă povara 

de raportare financiară a entităților mici și mijlocii. În acest context catedra „Contabilitate și 

audit” a organizat o masă rotundă, în cadrul căreia au discutat proiectul Legii Contabilității și 

copmatibilitatea acesteia cu prevederile Directvei europene privind contabilitate, precum și cu 

prevederile Strategiilor de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii.   
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▪ Strategia de dezvoltare a societății civile. În această direcței facultatea „Contabilitate” 

depune eforturi de stimulare a voluntariatului din partea studenților. Astfel studenții de la 

programul de studii „Contabilitate” au fost implicați in calitate de voluntari în organizarea 

Conferinței Științifice Internaționale „Contabilitatea în era digitală”, care a avut loc în 5-6 

aprilie 2017. Lor le-a revenit ca misiune să întâlnească oaspeții, înregistrarea partcipanților la 

conferință, să-i ghidezi prin labirinturile ASEM, deservirea cu cafea, ciai, etc. Aceleași 

obligațiuni le-a revenit voluntarilor și în organizarea șe derularea Conferinței Științifice 

Internaționale ,,Analiza Economico-Financiară în contextul raportării integrate: paradigme 

educaţionale şi provocări profesionale”,  desfășurată la 27-28 mai 2017.  Voluntariatul 

contribuie la: promovarea democraţiei şi a egalităţii şanselor; punerea în practică a valorilor 

europene ale solidarităţii; creşterea responsabilităţii civice, a participării şi a interacţiunii în 

societate; promovarea schimbării şi dezvoltării; dezvoltarea unei societăţi unitare prin 

integrare și includere socială, generare de încredere şi solidaritate;  creşterea legăturilor 

sociale şi a coeziunii sociale; dezvoltarea capitalului social; creşterea bunăstării şi reducerea 

sărăciei. 

▪ Politica Națională de Sănătate. În realizarea acestei politici cadrele didactice ale facultății 

„Contabilitate” partcipă anual la campionatul cadrelor didactice și a colaboratorilor ASEM. În 

anul de studii 2016-2017 acesta s-a desfășurat cu genercul „Spartachiada 2016”. În 

clasamentul general facultatea Contabilitate a ocupat locul II cu un punctaj de 35 puncte.  

Arbitru principal - lector superior Feraru Valentina. La Jocul de volei, care scoate în evidență 

îndemânarea, spontaneitatea, creativitatea și estetica, facultatea de contabilitate a ocupat locul 

III.  La Jocul de șah faculatea s-a plasat pe Locul II (Nani Mihai). La Jocul de Dame 

Facultatea Contabilitate cu capitanul echipei, Nani Mihai s-s clasat pe locul I.   
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Un mod de viață sănătos promovîm și în rândul studenților. Or, Studenții facultății 

„Contabilitate” au partcipat activ în cadrul concursului UNIVERSIADA ASEM 2016, organizat 

de catedra de Educație Fizică și Sport,  unde au avut posibilitatea să-și testeze forța fizică și 

spiritul de competiție. Ca și în anii precedenți, sportivii au concurat în  cadrul a zece probe: volei 

fete, volei băieţi, tenis fete, tenis băieţi, dame, badminton, atletism B, atletism F, baschet și șah. 

Facultatea „Contabilitate” a obținut LOCUL 2 în clasamentul general, fiind cei mai buni la proba 

de badminton (locul I - Ion Brașoveanu, Cristina Curcenco), tenis de masă între fete (locul I - 

(Ana Troian, Mihaela Radu), tenis de masă între băieți (locul II - (Igor Silivestru, Sergiu 

Vasilache), proba de șah (locul III). 

 

11. Activitatea de cercetare – inovare 

▪ Numărul conducătorilor de doctorat – 12 persoane. 

1) Ţurcanu Viorel, doctor habilitat, profesor universitar; 

2) Bucur Vasile, doctor habilitat, profesor universitar; 

3) Nederiţă Alexandru, doctor habilitat, profesor universitar; 

4) Grigoroi Lilia, doctor în economie, conferenţiar universitar; 

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

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

7) Grabarovschi Ludmila, doctor în economie, conferenţiar universitar 

8) Popovici Angela, doctor în economie, conferenţiar universitar 

9) Manoli Mihail, doctor în economie, conferenţiar universitar; 
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10) Graur Anatol, doctor în economie, conferenţiar universitar; 

11) Lazari Liliana, doctor în economie, conferențiar universitar;  

12) Muntean Neli, doctor în economie, conferențiar universitar. 

▪ Număr de doctoranzi – 12, din care 4 cu frecvență și 8 cu frecveță redusă. 

1) Cotorcea Stela Ştefan, specialitatea 522.02. Contabilitate; audit; analiză economică,  

(buget), tema de cercetare „Contabilitatea şi raportarea financiară a asocierilor în 

participaţie”, conducător - prof.univ., dr.hab., Viorel Ţurcanu, termenul 01.11.2009 - 

01.06.2017;  

2) Cebotari Anna Nicolai, specialitatea 522.02. Contabilitate; audit; analiză economică, 

(contract), tema de cercetare „Contabilitatea veniturilor personalului si perfecţionarea 

acesteia”, conducător - prof.univ., dr.hab., Vasile Bucur, termenul 01.11.2014 - 

31.10.2017. 

3) Covaliov-Rusu Georgeta Mihail, 522.02. Contabilitate; audit; analiză economică,  Tema: 

„Provocări şi tendinţe în contabilitatea instrumentelor financiare”, conducător: conf. 

univ., dr., Lilia Grigoroi. Comisia de îndrumare: Ţurcanu Viorel, dr.hab.,prof.univ.; 

Grabarovschi Ludmila, dr., conf.univ.; Lazari Liliana., dr.,conf.univ. Termenul 

30.12.2015 29.12.2018. 

4) Popovici Mihai Fiodor, 522.02. Contabilitate; audit; analiză economică (contract). Tema: 

„Perfecționarea contabilității și auditului imobilizărilor corporale”, conducător: 

prof.univ., dr.hab., Alexandru Nederița. Comisia de îndrumare: Cotoros Inga, dr. , lector; 

Grabarovschi Ludmila, conf.univ., dr.; Manoli Mihail, conf.univ., dr. Termenul: 

01.11.2016 - 31.10.2019; 

5) Popescu  Maria Simion, 522.02. Contabilitate; audit; analiză economică. Tema: 

„Particularităţile contabilităţii în sistemul energetic” , fr. r., prof.univ., dr.hab., Vasile 

Bucur, Termenul 01.11.2009 - 31.10.2020; 

6) Focşa Marcela Leonid, 522.02. Contabilitate; audit; analiză economică. Fr., Tema: 

„Perfecţionarea contabilităţii activelor financiare”, prof.univ., dr.hab., Viorel Ţurcanu, 

Termenul: 01.11.2014 - 31.10.2019;   

7) Frunză Tatiana Ghennadii, 522.02. Contabilitate; audit; analiză economică, fr. r., Tema: 

„Contabilitatea şi controlul de gestiune al costurilor lucrărilor de construcţii-montaj” 

conf. univ., dr., Angela Popovici. Comisia de îndrumare:  1. Nederiţa Alexandru, 

dr.hab.,prof.univ. 2. Manoli Mihail, dr.,conf.univ. 3. Grabarovschi Ludmila., dr., 

conf.univ. Termenul. 30.12.2015 - 29.12.2019; 

8) Horozova Valentina Saveli, 522.02. Contabilitate; audit; analiză economică, fr.r. Tema: 

„Probleme ale contabilității și auditului în alimentația publică” . conf. univ., dr., Angela 
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Popovici. Comisia de îndrumare: 1. Nederița Alexandru, prof.univ., dr.hab. 2. Bajerean 

Eudochia, conf.univ., dr. 3. Cechina Ecaterina, conf.univ., dr. Termenul: 01.11.2016 

31.10.2020; 

9) Vîrtosu Artur Ion, 522.02. Contabilitate; audit; analiză economică, fr.r., „Aspecte 

teoretico-aplicative ale contabilităţii şi auditului stocurilor” prof.univ., dr.hab., Alexandru 

Nederița 1. Popovici Angela, conf.univ., dr. 2. Graur Anatol, conf.univ., dr. 3. Manoli 

Mihail, conf.univ., dr. 1.11.2016 - 31.10.2020  

10) Negara Ghenadie Dumitru, 522.02. Contabilitate; audit; analiză economică, fr.r., 

„Dezvoltarea contabilității manageriale și a controlului de gestiune în sectorul de 

alimentare cu apă și sanitație” conf. univ., dr., Ludmila Grabarovschi 1. Nederița 

Alexandru, prof.univ., dr.hab. 2. Țiriulnicova Natalia, conf.univ., dr. 3. Grigoroi Lilia, 

conf.univ., dr, Termenul 01.11.2016 - 31.10.2020; 

11) Popa Rodica Nicolae, 522.02. Contabilitate; audit; analiză economică, fr.r., 

„Perfecţionarea contabilităţii manageriale in industria uşoară”, conf.univ., dr., Ludmila 

Grabarovschi, 1.11.2012 - 31.10.2019 

12) Cojocari Corneliu Mihail, 522.02. Contabilitate; audit; analiză economică, fr.r. 

„Contabilitatea şi controlul de gestiune în procesarea laptelui”, prof.univ., dr.hab., Vasile 

Bucur, 1.11.2013 - 31.10.2017.  

▪ Număr de postdoctoranzi – 0 

▪ Număr de teze susținute – 0 

▪ Programe/proiecte de cercetare:  

În anul de studii 2016-2017, cadrele didactice s-au implicat activ în inițierea și depunerea 

de proiecte de cercetare în calitate de directori și membri (tab. 11.1.). 

Tabelul 11.1. Proeiecte de cercetare câștigate prin competiție 

Proiectele de cercetare internaționale câștigate 

 „Skitls and expertise by innovation, networking and research in 

economic higher educatton/sinergy”, Program ERASMUS+ 58595 O-

EPP - I - 20 I7 - I-RO-EPPKA2-CBHE-JB 

Mihaila Svetlana – 

membru 

 „European academic cooperation for knowledge economy”, Program 

ERASMUS+, 587237-EPP-I -20 I 7- I -RO-EPPJMO-PROJECT/E U-

AKE 

Mihaila Svetlana – 

membru 

Proiecte câștigate pentru organizarea de manifestări științifice  

Proiect 17.00059.08.07A/MS 

Direcția strategică 5: 16.06 și 08.07: Patrimoniul național și 

dezvoltarea societății 

Conferinţă ştiinţifică Internaţională ,,Analiza Economico-Financiară în 

contextul raportării integrate: paradigme educaţionale şi provocări 

profesionale” 

Muntean Neli- 

director de proiect 

Membrii proiectului: 

Grigoroi Lilia  

Bajan Maia 

Gavriliuc Ludmila 

Lazari Liliana 
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Tabelul 11.2. Proeiecte de cercetare depuse spre competiție 

 

✓ Valorificarea activităților de cercetare și indicatori de performanță 

Sinteza publicațiilor ştiinţifice în perioada 2016 – 2017 se prezintă în tabelul 11.1, iar mai 

desfășurat în anexa 1.  

Tabelul 11.3. Statistica publicațiilor științifice în anul de studii 2016-2017 

Categoria de publicații Număr de articole Total 

Catedra 

„Contabilitate 

și audit” 

Catedra 

„Contabilitate 

și analiza 

economică” 

Articole publicate în reviste recunoscute ISI - - - 

Lucrări publicate în reviste indexate BDI 5 11 16 

Lucrări publicate în reviste neindexate BDI 4 - 4 

Articole publicate în reviste recunoscute CNCSIS 3 6 9 

Articole publicate în alte reviste naţionale 32 37 69 

Monografii  - - - 

Capitole editate în edituri recunoscute 

internaţional 

-  - 

Cărţi editate la alte edituri internaţionale -  - 

Lucrări publicate în culegeri ale unor conferinţe 

ştiinţifice internaționale petrecute în străinătate 

16 19 35 

Lucrări publicate în culegeri ale unor conferinţe 

ştiinţifice internaționale petrecute în țară 

44 

 

35 79 

Lucrări publicate în culegeri ale conferinţelor 

ştiinţifice naţionale 

- 1 1 

Total    233 

 

Medalii și diplome obținute:  

Proiect 18.00059.06.22F/MS 

Direcția strategică 5. Cod 16.06 și 08.07: Patrimoniul național și 

dezvoltarea societății 

Conferința Științifică Internațională „Contabilitatea și Auditul în 

condițiile globalizării: realizări și perspective de dezvoltare” 

Lazari Liliana - 

director de proiect 

Membrii proiectului:  

Bajan Maia 

Bădicu Galina 

Erhan Lica 

Mihaila Svetlana 

Chirilov Nelea 

Muntean Neli 

Grigoroi Lilia 

Proiectele de cercetare internaționale depuse 

System of education Management education of the higher Education 

Instituions Funding in term of extension of their authonomy 

SEMINEIFA  

Lilia Grigoroi 

Liliana Lazari 

Grigore Belostecinic  

Ala Cotelnic  

Inițiere de proiect Ersmus + Jean Monnet 2017  Lapițkaia Ludmila 



54 

 

✓ GRIGOROI L., dr. conferențiar universitar – medalia Meritul civic. (Decretul 

Președintelui Republicii Moldova, Nr. 2346 din 22.09.2016 privind conferirea de 

distincții de stat unor colaboratori ai Academiei de Studii Economice a Moldovei, 

Monitorul Oficial Nr. 338-341, art Nr: 703,  din 30.09.2016). 

✓ NEDERIŢA A., prof. univ., dr. hab. - Diploma Guvernului de gradul I, septembrie 

2016. 

✓ MIŞOVA T., conf. univ., dr. - Diploma Guvernului de gradul I, octombrie 2016. 

✓ GRABAROVSCHI L., conf. univ., dr. - Diploma Guvernului de gradul II, octombrie 

2016. 

✓ GRIGOROI L., conf.univ., dr. - Diploma de onoare a Ministerului Finanţelor al 

Republicii Moldova. 

✓ Pentru fiecare cadru didactic - Diploma Academiei de Studii Economice a Moldovei, 

septembrie 2016, pentru performanţe remarcabile în activitatea profesională, contribuţie 

substanţială la pregătirea specialiştilor de înaltă valoare economică şi  cu prilejul celei de-

a 25-a aniversări a ASEM. 

 

✓ Manifestări științifice organizate  - 4 (la nivel internațional - 3 și național - 1)  

1. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Studenţească „Provocările contabilităţii în viziunea 

tinerilor cercetători", din 17.03.17, catedra „Contabilitate și analiză economică” ASEM în 

parteneriat cu Departamentul „Contabilitate, audit și finanțe” din cadrul Universității 

Ștefan cel Mare din Suceava, România. 

2. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională ,,Contabilitatea și profesia contabilă în era 

provocărilor”, din 5-6.04.17, catedra „Contabilitate și analiză economică” ASEM în 

parteneriat cu Asociaţia profesională ACAP, ACCA şi KPMG Moldova dedicată Zilei 

profesionale a contabilului. 

3. International Scientific Conference: „Economic and Financial Analysis in the context of 

Integrated Reporting: Educational Paradigms and Professional Challenges”, din 27-

28.05.17, catedra „Contabilitate și analiză economică” ASEM în parteneriat cu 

Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, România și Universitatea Ioan Cuza din Iași, 

România. 

4. Masa rotundă „Dezvoltarea contabilităţii şi a profesiei contabile în contextul 

implementării Acordului de asociere ”Republica Moldova – Uniunea Europeană”, 

catedra „Contabilitate şi Audit” ASEM, 15 septembrie 2016.   

În perioada următoare, o atenţie deosebită trebuie acordată acoperirii cu materiale 

didactice la nivelul studiilor de masterat şi la studiile doctorale, dezvoltarea metodelor de lucru 
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în echipă, actualizarea anuală a studiilor de caz, perfecţionarea  practicii studenţilor, dezvoltarea 

activităţilor de cercetare la nivelul ciclurilor 2 şi 3 (masterat şi studii doctorale) etc. 

 

12. Relații internaționale 

▪ Forme de colaborare internațională.  

Cooperarea academică internaţională constituie o componentă esenţială a strategiei de 

dezvoltare a facultății „Contabilitate”. Formele cooperării internaţionale a facultății 

„Contabilitate” includ: 

✓ compatibilizarea programelor de studii la nivel naţional şi internaţional. Ca acțiune 

concretă acreditarea de către Asociația Contabililor Autorizați din Marea Britanie 

(ACCA) a programului de studiu „Contabilitate” la ciclul I, licență, fapt care permite 

beneficierea de către absolvenți de 7 scutiri la susținerea celor 9 examene pentru 

obținerea unei diplome de calificare profesională internațională - ACCA. Altă activitate 

în această direcție este participarea cadrelor didactice (Grigoroi Lilia, Lazari Liliana) în 

comunitatea EduCoP din cadrul proiectului STAREP, finanțat de către Banca Mondială, 

scopul căreia este cunoașterea și implementarea celor mai bune practici în domeniul 

educației.  

✓ vizite academice ale personalului didactic, administrativ şi ale studenţilor; 

✓ participarea la programe şi proiecte internaţionale de educaţie şi de cercetare ştiinţifică; 

✓ activităţi comune cu partenerii, pe baza acordurilor bi- şi multilaterale şi a parteneriatelor 

multiple; 

✓ organizarea de evenimente academice internaţionale; 

✓ participarea la evenimente academice internaţionale; 

✓ organizarea de programe de studiu, inclusiv doctorale, în colaborare cu parteneri străini 

de prestigiu (co-tutele); 

✓ propuneri privind acordarea de titluri onorifice unor mari personalităţi academice 

europene şi intenaţionale.  

▪ Acorduri intercatedrale  

▪ Programe de mobilitate (studenți, cadre didactice) - 0 

▪ Studenți străini (nr. total, nr. buget/contract, țară de origine) – 0  

 

15.  Concluzii  

▪ Dificultăți în activitatea înstituției de învățământ superior 

✓ Pentru anul de studii 2016-2017 a fost dificilă raportarea îndeplinirii normei didactice 

pentru componentele de cercetare, inovare și transfer tehnologic, precum și activitatea 
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metodică. Drept exemplu  - lucrând cadru didactic titular la ASEM cu normă deplină și 

paralel la o altă universitate din țară se raportează la ASEM ca îndeplinire a normei 

didactice manualul, notele de curs elaborate și aprobate la o altă universitate (sigla acelei 

universități). Aceleași dificultăți se întâlnesc și în cazul întocmirii raportului de evaluare 

a performanțelor. Situații similare se depistează și in cazul unor proiecte. Se raportează la 

ASEM, dar în realitate reprezintă altă entitate, ONG, etc. fiind implicat și reprezentând 

nu ASEM dar entitatea, ONG, pentru care lucrează în paralel.   

✓  Dublarea sau chear triplarea evidenței îndeplinirii normei didactce, întrucât cadrul 

didactic peirde o saptmână pentru intocmirea doar de rapoarte.  

✓ Echpamentele din sălile de studii din bl. C funcționează foarte prost. Proiectoarele din 

majoritatea sălilor de studii au becurile expirate, motiv pentru care nu se vede informația 

pe slid-uri; Nu este asigurat wi-fi în sălile de studii. Unele săli de studii sunt fără prize.  

✓ Respectarea parțială a prevederilor Regulamentelor interne vizavi de susținerea practicii 

de licență, încărcarea tezei de licență în sistemul antiplagiarism, întroducerea notelor în 

borderouri, etc.    

▪ Propuneri de soluționare (cu indicarea nivelurilor de executare/decizie) 

✓ Revederea conținutului Regulamentului cu privire la normarea activităţii ştiinţifico-

didactice a personalului din ASEM și a Regulamentului privind  evaluarea 

performanţelor cadrelor didactice universitare și suplinirea acestora cu reguli concrete de 

raportare (etice). 

✓ A responsabiliza cadrele didactice vizavi de completarea și conținutul Raportului privind 

normarea activității științifico-didactice pe activitatea metodică și activitatea de cercetare 

științifică, inovare, transfer tehnologic și sportivă. 

✓ Reexaminarea conținutului Anexei nr. 3 „Normative de calculare a volumului activităților 

metodice, de cercetare, inovare și transfer tehnologic” din Regulamentul cu privire la 

normarea activității științifico-didactice în ASEM și a Anexei nr. 1 „Criteriile, indicatorii 

de evaluare a performanței cadrului didactic universitar” din Regulamentul privind 

evaluarea performanțelor cadrelor didactice universitare și asigurarea corelației dintre 

aceste anexe. Or, examinarea  posibilității excluderii Raportului privind evaluarea 

performanțelor cadrelor didactice universitare din motivul dublării informației 

(necesitatea evaluării activității în ore în Raportul cu privire la normarea activității 

științifico-didactice în ASEM și concomitent în puncte în Raportului privind evaluarea 

performanțelor cadrelor didactice universitare). 

✓ Îmbunătățirea parametrilor tehnici și mentenanța adecvată a echipamentelor din sălile de 

studii din Bl. C. 
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✓ Responsabilizarea studenților, începind cu anul I de studii, prin respectarea prevederilor 

regulamentare, începând de la plata contractelor pentru studii, cazare în camin, lichidarea 

restanțelor, etc. 

 

16. Rezumat privind rezultatele concrete înregistrate în anul universitar curent.  

 

 

 

Decan, facultatea Contabilitate 

conf.univ., dr.                                                                                       Lilia Grigoroi 
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Anexa 1.  

Publicații științifice 

Articole în reviste indexate în BDI: 

1. GRIGOROI, L., IACHIMOVSCHI, A. Aspecte moderne privind racordarea activităţii de 

audit financiar din Republica Moldova la bunele practici internaţionale. În: Practici de 

Audit [online]. 2016, nr. 3 (19), București. ISSN 2284-6689. Disponibil: 

http://cafr.ro/sectiune.php?id=1351 

2. GRIGOROI, L. LAZARI, L., Tratamentul contabil al combinărilor de entități conform 

IFRS 3, În: Revista Practici de Audit nr. 4 (20)/2016, pag. 23-35, București 

https://cafr.ro/sectiune.php?id=1369 

3. POPOVICI, A. Accounting Issues Regarding Temporary Constructions and Provisional 

Devices. Scientific Bulletin of the Uzhhorod University, Series Economics. 2016, vol. 2, 

issue 1(47), 391-395. ISSN 2409-6857. http://www.visnyk-

ekon.uzhnu.edu.ua/index.php/en/bulletins?layout=edit&id=35 

4. ŢURCANU, V., GOLOCIALOVA, I. Adevărul contabil  şi asigurarea acestuia la 

entităţile din Republica Moldova. Revista Audit Financiar [online]. 2016, anul XIV, nr. 

7(139)/2016, 713 – 725. ISSN 1583-5812; ISSN on-line 1844-8801. Disponibil: 

http://revista.cafr.ro/RevistaDetalii_RO?Cod=1070 

5. ŢURCANU, V., GOLOCIALOVA, I. Некоторые особенности бухгалтерского учета 

cубсидий в контексте МСФО и НСБУ Республики Молдова. Вестник 

Житомирского государственного технологического  университета. Серия: 

Экономические науки. 2016, № 2(76), 40-50. ISSN 1728-4236. http://vtn.ztu.edu.ua/ 

 

Articole în reviste neindexate în BDI: 

1. MELNIC, G., LÎSÎII, A. Particularităţile impozitării şi contabilităţii în organizaţiile 

necomerciale. Revista de studii interdisciplinare C. Stere: economie, ecologie şi 

sociologie. 2016, an 3,  nr.2(10) 97-103. ISSN 2457-5550. 

2. MELNIC, G., LÎSÎII, A. Problemele proiectului Pare 1+1 şi condiţiile soluţionării 

acestora. Revista de studii interdisciplinare C. Stere: economie, ecologie şi sociologie. 

2016, an 3,  nr.2 (10) 103-107. ISSN 2457-5550. 

3. POPOVICI, A., CURAGĂU, N. Cadrul juridic şi fiscal al grupurilor de entităţi. Revista 

de studii interdisciplinare C. Stere: economie, ecologie şi sociologie. 2016, nr. 2 (10), 27-

34. ISSN 2457-5550. 

4. ZLATINA, N. Operaţiuni specifice aferente contractului de leasing şi unele aspecte 

contabile. Revista de studii interdisciplinare C. Stere. 2016, an 3, nr. 2 (10), 39-43. ISSN 

2457-5550. 

 

Articole publicate în reviste recunoscute CNCSIS 

1. ŢURCANU, V., GOLOCIALOVA, I. Роль оценки для получения достоверной 

информации в финансовой отчетности. Вестник профессиональных бухгалтеров 

[online]. Москва, 2016, № 1, 35- 44. ISSN 2308-9407. Disponibil: 

https://www.ipbr.org/vestnik/ 

http://cafr.ro/sectiune.php?id=1351
https://cafr.ro/sectiune.php?id=1369
http://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/index.php/en/bulletins?layout=edit&id=35
http://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/index.php/en/bulletins?layout=edit&id=35
http://revista.cafr.ro/RevistaDetalii_RO?Cod=1070
http://vtn.ztu.edu.ua/
https://www.ipbr.org/vestnik/
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2. DRAGOMIR, N. Долгосрочные активы, предназначенные для продажи: состав, 

признание и оценка. Studia universitatis Moldaviae, nr. 2 (92), 2016, Chişinău, p. 112 – 

116, Categoria B, ISSN 1857- 2073 http://studiamsu.eu/ 

3. GRAUR, A. Planificarea fiscală: instrument de optimizare a datoriilor față de buget. În: 

Economica: Chişinău: ASEM, An. XXV, nr.1 (99), martie 2017 - P. 102-122. - Bibliogr.: 

p. 122 - Categoria B, ISSN 1810-9136 http://ase.md/ro/publicatii/revista-economica.html 

 

Articole publicate în alte reviste naţionale 

1. КУШМЭУНСЭ, Родика, КУРАГЭУ, Наталья. Документальное оформление 

представительских расходов и их отражение в бухгалтерском и налоговом учете. 

Monitorul fiscal din 15.05.2017, ISSN: 1857-3991, 0,49 c.a. 

https://monitorul.fisc.md/practice_accounts/dokumentalnoe-oformlenie-predstavitelskih-

rashodov-i-ih-otrazhenie-v-buhgalterskom-i-nalogovom-uchete.html 

2. LAPIȚKAIA, L., Некоторые особенности отражения в учете валютных разниц. În 

Monitorul fiscal FISC.md, Chişinău, noiembrie 2016 nr.5(33).  p.75-81.ISBN 9-771857-

399111. 

3. LAPIȚKAIA, L., Особенности  налогообложения в бухгалтерском учете резидентов 

информационно-технологических парков.În Monitorul fiscal FISC.md, Chişinău, 

aprilie 2017 nr.2 (36).  p.93-96.ISBN 9-771857-399111. 

4. LAPIȚKAIA, L., Особенности отражения в учете подоходного налога, удержанного 

у источника выплаты в соответствии со статьей 90 НК În Monitorul fiscal FISC.md, 

Chişinău, aprilie 2017 nr.3(37).  p.93-96.ISBN 9-771857-399111. 

5.  MANOLI, Mihail. Impozitele pe bunurile imobiliare au un rol insuficient în finanţarea 

publică locală. Bugete fără secrete,nr. decembrie 2016, pag.6-9 

(www.localbudgets.viitorul.org 

6. ZLATINA, N., CIREŞ, E. Практические аспекты суммового метода учета товаров в 

розничной торговле. Contabilitate şi audit. 2016, nr. 10, 44-54. ISSN-1813-4408. 

http://www.contabilitate.md/?mod=article&id=6993 

7. ZLATINA, N., CIREŞ, E. Практические аспекты суммового метода учета товаров в 

розничной торговле (продолжение). Contabilitate şi audit. 2016, nr. 11, 52-56. ISSN-

1813-4408. http://www.contabilitate.md/?mod=article&id=7024 

8. ZLATINA, N., CIREŞ, E. Практические аспекты суммового метода учета товаров в 

розничной торговле (продолжение). Contabilitate şi audit. 2016, nr. 12, 63-70. ISSN-

1813-4408. http://www.contabilitate.md/?mod=article&id=7069 

9.  ZLATINA, N.Нормативно - методические основы признания и первоначальной 

оценки долгосрочных материальных активов . Monitorul fiscal FISC.md. 2017, nr. 

2(36), 114-119. ISSN-1857-3991. 

10. ZLATINA, N. Учетная и налоговая практика последующей оценки основных 

средств. Monitorul fiscal FISC.md. 2017, nr. 3(37),81- 86. ISSN-1857-3991. 

11. DRAGOMIR, N. Учет долгосрочных активов, предназначенных для продажи. . 

Бухгалтерские и налоговые консультации. 2016, nr.11, c. 46-51. 
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