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1. Cadrul administrativ şi juridic al facultății CONTABILITATE 

Date generale 

Facultatea „Contabilitate” activează ca subdiviziune didactic-științifică și administrativă 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. În anul 2014 se comasează catedrele „Contabilitate” și „Analiza activității 

economice”, deci, facultatea funcționează doar cu două catedre: „Contabilitate și audit” și 

„Contabilitate și analiză economică”. Începând cu 01 ianuarie 2018, ca rezultat al implemetării 

planului de restructurare al ASEM, are loc comasarea catedrelor „Contabilitate și audit” și 

„Contabilitate și analiză economică” cu crearea departamentului „Contabilitate, audit și analiză 

economică” și alipirea către facultatea de contabilitate a departamentului de educație izică și 

sport. Astfel, conform noii organigrame a ASEM (ordin nr. 228-A din 08.11.2017 cu privire  la 

aprobarea noii structuri organizatorice ASEM), facultatea „Contabilitate” cuprinde două 

departamente, și anume: „Contabilitate, Audit și Analiză Economică” și „Educație Fizică și 

Sport”. 

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.  

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 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 și aliniate la 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 http://www.accaglobal.com/gb/en.html, asigurând absolvenților săi 

posibilități multiple şi șanse sporite de afirmare profesională.  

  

  

Astfel, absolvenții programului de studii „Contabilitate” de la ciclul I Licență, la dorința 

obținerii unei diplome ACCA vor solicita și vor obține 7 scutiri de examene din cele 13 

prevăzute.   

Formele de oraganizare a învățământului la ciclul I Licență în anul de studiu 2017-

2018 în cadrul facultății Contabilitate se prezintă în tabelul nr.1. 

Tabelul 1.1. Formele de învățământ 

Programul de studiii „Contabilitate” 

Formele de învățământ 

Învățământ cu frecvență Învățământ cu frecvență redusă 

Durata studiilor -3 ani Durata studiilor – 4 ani 

 

http://www.accaglobal.com/gb/en.html
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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, cu modificările ulterioare (figura 2.1).  

Consiliul facultății „Contabilitate”, la finele anului  de studii 2017-2018, este format din 20 

membri, dintre care 5 studenți ce dețin o pondere de 25 % 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 

20 persoane 16 4 

100 % 80% 20 % 

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

activează femei, întrucât au o pondere de 80 % din totalul membrilor. 

 

Consiliul facultății Contabilitate 

Biroul consiliului 

Decanul facultății 

Prodecan I Prodecan II 

Secretariat (2 metodiști) 

Departamentul „Contabilitate, 

Audit și Analiză Economică” 

 

Personal didactic: 

profesori universitar; 

conferențiari universitari; 

lectori superiori; 

lectori. 

Personal auxiliar: 1 laborant. 

 

Departamentul „Educație 

Fizică și Sport” 

 

Personal didactic: 

profesori universitar; 

lector superior; 

lectori. 

Personal auxiliar: 1 laborant. 
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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 departamentul „Contabilitate, Audit și Analiză Economică”. 

Prodecani:  

1. Neli Muntean, Doctor în științe economice, Conferenţiar universitar la 

departamentul „Contabilitate, Audit și Analiză Economică”. 

2. Maia Bajan, Doctor în științe economice, Conferenţiar universitar la 

departamentul „Contabilitate, Audit și Analiză Economică”. 

În cadrul Decanatului facultății de Contabilitate activează doi dispeceri/metodiști: Irina 

Zubcă și Eugenia Cioară. 

Departamentele sunt conduse de șefii de departament, după cum urmează: 

✓ Departamentul „Contabilitate, Audit şi Analiză Economică” – șef-departament 

Liliana Lazari, Doctor în științe economice, conferenţiar universitar. 

✓ Departamentul „Educație Fizică și Sport” – șef-departament Vasile Scutelnic, 

lector 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 departamentului „Contabilitate, Audit 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, 
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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 

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 susțineri de teze de doctorat.  

 

 

 



9 

 

3. Programe realizate (cantitativ și caliativ) 

Programe de licență 

Facultatea Contabilitate pregătește specialiști la învăţământul cu frecvenţă și frecvenţă 

redusă la specialitatea (program de studii) 0411.1. Contabilitate, domeniul de formare 

profesională 0411. Contabilitate, domeniul de studii  041. Științe economice conform 

Nomenclatorului domeniilor de formare profesională, ciclul I, studii superioare de Licență  

Domeniul de 

formare 

profesională 

Program de studiu 

/Specialitatea 
Titlul obţinut 

Durata studiilor: 

învăţământ 

cu frecvenţă  

învăţământ cu 

frecvenţă 

redusă 

0411. Contabilitate 
0411.1. 

Contabilitate 

Licenţiat în 

economie, 

specialitatea 

„Contabilitate” 

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 13 examene pentru o diplomă ACCA.  

De asemenea, pe parcursul anului 2017-2018 s-a lucrat asupra elaborării unui nou 

program de licență pentru absolvenții colegiilor, cu frecvență redusă, cu termen redus de 

studii, de la 4 ani la 3 ani. 

De asemenea, pe parcursul anului 2017-2018 s-a lucrat asupra semnării unui acord 

internațional de program comun de studii cu diplomă dublă la speciliatatea Contabilitate, cu 

universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava. Astfel în luna mai 2018 acest acord și conventia 

anexa s-au semnat și urmează înmatricularea pentru anul de stuii 2018-2019. 

 

Programe de master 

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

studii 0411. Științe economice, de calitatea cărora este responsabil departamentul „Contabilitate, 

audit și analiză economică” 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 

Departamentul  

responsabil 

0411. 

Contabilitate  

Contabilitate și 

audit (CA) 
Master în 

știinţe 

economice 

 

2 ani 120 

Contabilitate, 

Audit și Analiză 

Economică 

0411. 

Contabilitate  

Audit financiar 

(AF) 
2 ani 120 

Contabilitate, 

Audit și Analiză 

Economică 
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0411. 

Contabilitate 

0412. Finanţe   

Finanţele și 

contabilitatea 

firmei (FCF) 

2 ani 120 

Contabilitate, 

Audit și Analiză 

Economică 

0411. 

Contabilitate 

Contabilitate, 

gestiune și control 

(CGC) 

2 ani 120 

Contabilitate, 

Audit și Analiză 

Economică 

 

Pe parcursul anului 2017-2018 s-a lucrat asupra elaborării unui nou program de master la 

ciclul II Masterat „Contabilitate și Servicii Electronice Asociate”. La elaborarea acestuia a fost 

format un grup de cadre didactice cu următoarea componență: Lilia Grigoroi, decanul facultăţii 

Contabilitate, Liliana Lazari, Viorel Ţurcanu, Alexandru Nederiţa, Dumitru Grumeza, Inga 

Cotoros, Ion Bolun, Neli Muntean, Aliona Bîrcă. Programul de studii „Contabilitate și Servicii 

Electronice Asociate” s-a soldat cu autorizarea provizorie și începerea admiterii în anul de studii 

2018-2019.  

 

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. 

Pe parcursul anului de studii 2017-2018 s-a lucrat asupra semnării unui acord 

internațional de cotutelă la elaborarea tezelor de doctor la specilitatea Contabilitate, cu 

universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava. Astfel în luna mai 2018 acest acord de cotutelă a 

fost semnat și urmează a fi aplicat pentru anul de stuii 2018-2019. 

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

Programe de formare continuă pentru beneficiari departamentele facultății nu prestează. 

Formarea continuă în domeniul contabilității și auditului în ASEM se realizează prin Institutul de 
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formare continuă și centrele acestuia. Cadrele didactice de la catedrele facultății sunt profesori 

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 monitorizată 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. Bajan Maia – prodecanul facultății, dr., conf.; 

3. Lazari Liliana – şef departament Contabilitate, audit și analiză economică, dr., conf. 

4. Scutelnic Vasile – şef departament Educație fizică și sport, lector universitar. 

Facultatea Contabilitate a aprobat obiectivele calităţii pentru anul 2017-2018 la ședinţa 

Consiliului facultăţii din 04 septembrie 2017, 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 25 iunie 2018 (proces 

verbal nr.7) Raportul privind realizarea obiectivelor calității se anexează (anexa 1) la prezentul 

raport . 
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Responsabil pentru asigurarea calităţii procesului de instruire în cadrul departamentului 

„Educaţie Fizică şi Sport” este dna O.Cucereavîi, care monitorizează respectarea procedurilor și 

proceselor.   

Obiectivele calităţii ex-catedrelor „Contabilitate și Audit” și ,,Contabilitate şi Analiză 

economică” stabilite pentru anul universitar 2017-2018 au fost discutate şi aprobate în cadrul 

şedinţelor din 01.09.2017, proces – verbal nr.1, fiind elaborate în baza politicii ASEM în 

domeniul calităţii, obiectivelor ASEM şi Facultăţii „Contabilitate” stabilite pentru anul de studii 

2017-2018. 

Pe parcursul anului de studii membrii catedrelor/departamentului au respectat şi au 

îndeplinit obiectivele strategice stabilite. Raportul privind îndeplinirea obiectivelor 

departamentului „Contabilitate, audit și analiză economică” în domeniul calităţii a fost discutat şi 

aprobat la şedinţa departamentului din 25.06.2018, proces-verbal nr. 6, toate obiectivele fiind 

realizate, precum și la ședința Consiliului facultății „Contabilitate” la data de 25 iunie 2018. 

 Pe parcursul anului de studii 2017-2018 a fost elaborat Planul de acțiuni pentru 

specialitatea Contabilitate, ciclul I Licență în baza recomandărilor și obiecțiilor ANACEC la 

acreditarea specialității, discutat și aprobat în ședința departamentului, Consiliului facultății și 

senatului ASEM. 

În luna mai 2018, la departamentul Contabilitate, audit și analiză economică s-a realizat 

auditul intern în conformitate cu ordinul nr 83-A din 21.04.2018 despre organizarea auditului 

intern al calității programelor de studii, care a avut ca scop verificarea respectării Standardelor de 

acreditare, criterii și indicatori de performanță pentru evaluarea externă a programului de studii 

în învățământul superior și Standardului ISO 9001:2015. În rezultatul auditării interne nu au fost 

constatate neconformități, dar au fost stabilite unele observații: nu sunt dovezi de ajustare a 

planurilor de învățământ la noul Nomenclator a domeniilor de formare; nu sunt toate curriculum-

urile la programele de studii; nu sunt ajustate, aprobate toate probele de evaluare finală; în 

bibliografia unităților de curs, în unele cazuri, nu sunt introduse surse bibliografice recente și 

publicații ale titularului de curs; nu se efectuează sistematic monitorizarea procesului didactic; 

nu se efectuează sistematic analiza, pe programe de studii, a nivelului de satisfacție a 

beneficiarilor. Urmează să se corecteze observațiile.  

Îmbunătățirea calității educației în cadrul programului de studii „Contabilitate” presupune 

evaluare, analiză și acțiune corectivă continuă asupra programului și asupra curriculumurilor prin 

creșterea competențelor cadrelor didactice, prin implemetarea rezultatelor obținute din cercetarea 

științifică, prin comunicarea cu angajatorii, comunitatea, societatea, etc.  

Astfel, am căutat să aflăm de la studenți care este opinia lor privind calitatea studiilor la 

programul de studii „Contabilitate”. Așadar, la îminarea diplomelor absolvenților promoției 2017 
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am realizat un sondaj, a cărui obiectiv a fost să evaluieze absolvenții mai multe aspecte privind 

serviciile studențești/administrative de care au beneficiat în cadrul facultății Contabilitate a 

ASEM, precum și nivelul de satisfacție față de programul de studii, curriculum și oferta de 

cursuri a facultății. Opiniile studenților în mare parte au foarte bune, aceștia dorind mai multă 

căldură iarna, reparație în blocul de studii, aprecieri mai obiective din partea unor cadre didactice 

și recomandări de îmbunătățire pentru unele materii. Rezultatele au fost examinate la ședința 

Consiliului facultății, iar rezultatele au fost expediate șefului Departamentului „Contabilitate, 

audit și analiză economică”, dar și la alte departamente vizate, cu scopul de a lua atitudine față 

de doleanțele studenților. 

Iar, pentru a afla opinia studenților asupra materiilor învățate în semestrul I al anului de 

studii 2017-2018, precum și a modului de realizare a sesiunii de iarnă, a fost realizat un sondaj în 

rândul studenților la începutul lunii februarie 2018. Rezultatele au fost examinate la ședința 

Consiliului facultății, iar rezultatele au fost expediate șefului Departamentului „Contabilitate, 

audit și analiză economică”, dar și la alte departamente vizate, cu scopul de a lua atitudine față 

de doleanțele studenților. Rezultatele se prezintă în anexa 2.  

Un alt mijloc efectiv pentru evaluarea calității cursului și a titularului de curs sunt 

asistările reciproce ale profesorilor, șefilor de departamente, decanului la lecţiile colegilor. 

Analiza lecţiilor și a cursurilor se efectuează trilateral, în cadrul ședinţelor departamentului prin 

intermediul „Fișelor de Evaluare a Cursului” FEC 7.5.1/1. Evaluarea are loc din partea șefilor, a 

colegilor, precum și autoevaluarea.  

 

 5. Informaţii despre studenţi 

 Contingentul de studenţi 

  În anul de studii 2017-2018 în cadrul facultății „Contabilitate” își făceau studiile la ciclul I 

Licență aproximativ 832 de studenți la învățământ cu frecvență și frecvență redusă (tabelul 5.1), 

numărul acestora la începutul anului de studii fiind 936 de studenți. 

 

Tabelul 5.1. Contingentul de studenți în anul universitar 2017-2018 pe forme de studii 

Ciclul I Licenţă 

Învăţământ cu frecvenţă Învăţământ cu frecvenţă redusă 

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

2 grupe 

60 

 studenţi 

5 grupe 

109 

studenţi 

6 grupe 

164 

studenţi 

3 grupe 

123  

studenţi 

3 grupe 

128 

studenţi 

3 grupe 

136 

studenţi 

3 grupe 

112 

studenţi 

13 grupe 333 studenţi 12 grupe 499 studenţi 

25 grupe 832 studenţi 
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Ponderea studenților pe forme de studii se prezintă în figura 5.1.  

40%

60%

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, atât pentru 

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

decalaj nesemnificativ dintre numărul de studenți cu învățământ cu frecvență și frecvență redusă. 

Există tendință să se egaleze numărul de studenți ca pondere.    

 
18%

33%

49%

Anul I Anul II Anul III
        

25%

26%27%

22%

Anul I Anul II Anul III Anul IV
  

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

În figura 5.4 se prezintă dinamica studenților contabili în ultimii 6 ani de studii. Se observă o 

reducere semnificativă.  
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Figura 5.4. Dinamica contingentului de studenți 
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Evaluarea studenților  

Tabelul 5.2. Reușita studenţilor pe anii de studii 

Învăţământ cu frecvenţă  

Specialitatea 

0411.1 

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 60 88,33 109 65,42 164 absolvenți 333 84,85 

 

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

Specialit

atea 

0411.1 

Anul I Anul II Anul III Anul IV TOTAL 

Nr. de 

studen

ţi 

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% 

Contabi

litate 

123 71,54 128 44,53 136 28,68 112 absolvenți 499 58,52 

46.67
39.02 37.38

29.69

97.55

33.82

92.86

0

20

40

60

80

100

Anul I Anul II Anul III Anul IV

frecvența frecvența redusă

 
Figura. 5.4. Reușita studenților facultății Contabilitate 

 

 

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: 4 iunie - 12 iunie 2018. În această 

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

activat 5 comisii pentru susținerea tezelor de licenţă. 

Au fost admiși la susţinerea examenelor de licenţă 283 studenţi: 

✓ la învăţământ cu frecvenţă – 157 studenţi; 

✓ la învăţământ cu frecvenţa redusă – 126 studenţi. 

Din cei admiși la susținerea tezei de licenţă nu s-au prezentat  10 studenţi, din care:  

✓ la învăţământ cu frecvenţă – 3 studenţi; 

✓ la învăţământ cu frecvenţa redusă – 7 studenţi. 

Ținem să menționăm, că din numărul total de studenți admiși spre susținere la teza de 

licență, 2 studenți nu au fost admiși din motiv că nu au avut tezele introduse în sistemul 

antiplagiat. 
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La susținerea tezei de licenţă de către studenţii facultății 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 
42 17 38 23 18 14 152 

învăţământ cu 

frecvenţă redusă 
19 26 24 18 21 11 119 

Total 61 43 62 41 39 25 271 

 

„5”-9%

„6”-14%

„8”-23%

„7”-15%

„10”-23%

„9”-16%

„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 nota medie este de 

8,45 puncte, analitic: 

✓ la învăţământ cu frecvenţă – 8,0 puncte; 

✓ la învăţământ cu frecvenţa redusă – 8,89 puncte. 

 

Locuri bugetare. Organizarea concursului locurilor bugetare pentru anul de învățământ 

2017-2018 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 11 1 - 12 

Anul II 10 1 14 25 

Anul III 18 5 5 23 

 

Pe parcursul anului de studii 2017-2018, prin competiție a fost câștigat locul III la 

Concursul „Cel mai bun student ASEM 2017” de Barac Catalina, CON 163. Tot în această 

perioadă, studentele grupei CON 161 Zabulica A. și Platon V. au câștigat „Burse pentru pentru 
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viitorul tău”  organizat de către Centrul de Informaţii Universitare, cu suportul financiar al BC 

Moldova Agroindbank SA. 

 

Evidenţa studenţilor orfani (fără ocrotire părintească). 

În anul de studii 2017-2018 în cadrul facultăţii Contabilitate și-au făcut studiile 1 student 

orfan. 

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 154 Da 

 

Secu 

Sabina 

Contabilitate orfan buget 

 

Evidenţa studenţilor cu grad de dezabilitate sever sau accentuat 

În anul de studii 2017-2018 în cadrul facultăţii Contabilitate și-au făcut studiile 2 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.  II, CON 163 Nu  Paladi Marcela (transferată la frecvență 

redusă) 

2.  I, CON 172 Nu   Sîrbu Iuliana 

 

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 22% (72/333 studenți la ZI) 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. 

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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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 2017-2018, pentru studenții facultății Contabilitate s-au oferit 113 locuri 

în căminele ASEM. Au fost distribuite ordine de cazare la 72 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 6 grupe cu predare în limba rusă, din care: 2 grupe la 

învățământ cu frecvență 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 2017-2018 au activat având că președinte pe  Șuletea Dumitrița. 

Cei mai activi membrii ai Consiliului Studențesc au fost Șuletea Dumitrița – gr. CON 163, Bîtlan 

Corina – gr. CON 163, Rusu Ștefan – gr. CON 164, Verstiuc Radu – gr. CON 164, Ciaglic 

Anastasia – gr. CON 161, Bucliș Marionela – gr. CON 172. 

Pe parcursul anului de studii 2017-2018 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. Astfel, ei, prin intermediul paginii pe facebook, cominucă între studenții 

facultății diferite evenimente organizate, dar și pe filiala decanat – studenți.  

Așadar, membrii Consiliului Studenților Contabili au fost implicați în organizarea 

evenimentelor culturale, artistice din cadrul facultății - îmbodobirea Pomului de Craciun în Bl. C 

de studii al ASEM, precum și urările de bine adresate comunității academice cu prilejul 

Sarbătorilor de iarnă și a Anului Nou, 8 martie, Paște, VideoConferințele Internaționale 

Studențești, conferințele studențești, simpozionul internațional al tinerilor cercetători, ziua 

studentului, ziua profesorului, ziua ASEM-ului, săptămâna ușilor deschise la facultatea 

„Contabilitate”, vizite la entități, Balul Bobocilor, Miss ASEM, târg de caritate etc.  

Toate activitățile realizate de ei au necesitat eforturi, deaceia prezentăm câteva secvențe 

din cele mai importante.   
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Secvențe din distracțiile echipei din 

Suceava împreună cu studenții contabili de 

la ASEM după Faza finală a Concursului 

„Contabilitatea - o carieră de succes” 

organizat pe 17.05.18 la ASEM, Chișinău 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 

Studenţească „Provocările contabilităţii în 

viziunea tinerilor cercetători", din 

22.11.17, ASEM în parteneriat cu 

Departamentul „Contabilitate, audit și 

finanțe” din cadrul Universității Ștefan cel 

Mare din Suceava, România și facultatea 

„Științe Economice”, Universitatea de Stat 

din Poloțk, Belorus. 

 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 

Studenţească „Provocările contabilităţii în 

viziunea tinerilor cercetători", din 

15.03.18, ASEM în parteneriat cu 

Departamentul „Contabilitate, audit și 

finanțe” din cadrul Universității Ștefan cel 

Mare din Suceava, România și facultatea 

„Științe Economice”, Universitatea 

Universitatea de Vest din Timișoara, 

România și Universiatatea Națională de 

Economie din din Odesa, Ukraina 
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Sîptămâna ușilor deschisa la ASEM, facultatea Contabilitate:  

Avram Valeria, Con 171 

Bucliș Marionela Con 171. 

Student pentru o zi la ASEM:  

Șiletea Dumitrița Con 163,  

Bâtlan Corina Con 163 
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Un alt organism de autoguvernare studenţească care activează la facultatea 

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

Studenții facultății Contabilitate în 

cadrul Târgului de caritate „Fii și tu 

student ASEM”  

Suma acumulată  de 10 500 lei a fost 

iminată festiv absolventei de liceu 

Sanda Miron, în cadrul ședinței 

Senatului ASEM din decembrie 2017.  
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ai facultăţii de Contabilitate sunt Pruteanu C., CON 154, Bujor D., CON 161 și Avram V., CON 

171 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, care s-a desfășurat la 26 octombrie 2017 în cadrul ASEM și 

interuniversitar la 16 noiembrie 2017. Din partea facultății au participat în rolul de Bobocică – 

Avram Valeria, gr. CON-172 și în rolul de Bobocel – Roman Hariton, gr. CON-171, clasindu-se 

în clasment respectiv pe locul I din 6 perechi ale ASEM și locul 8 din 14 universități 

participante.  

   

   

 

 

Aprecieri din partea conducerii facultății de 

Contabilitate pentru partcipanții la Balul 

Bobocilor:  

Avram Valeria Con 172 

Roman Hariton Con 171 
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La Concursul Miss ASEM, organizat de ASEM au participat trei studente contabile ale 

anului I și III de studii de la facultatea de Contabilitate: Iuncu Liuba Con 171, Bordeniuc Ala 

Con 157, Munteanu Elena Con 171. 

 
Iuncu Liuba, CON 171 

Miss INSPIRAȚIE 

 
Bordeniuc Alla, CON 157 

VICE-MISS ASEM 2018 

 
Munteanu Elena, CON 171 

Miss ORIGINALITATE 

 

 

 

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 

invitați din diferite medii (tabelul 5.8), conferințe (tabelul 5.9), diverse concursuri și ceremonii 

festive (tabelul 5.10.).  
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Tabelul nr. 5. 7. Sesiuni de informare în anul de studii 2017-2018 

Data Denumirea evenimentului Co-organizatori 

Studenți 

implicați, 

locația 

01.09.17 Întâlnirea cu anul I 

Facultatea Contabilitate 

 

Anul I, 

Bl. C, 

aud. 302 

Septembri

e 2017 

Serviciile bibliotecii 

științifice ASEM – 

nomenclatorul serviciilor, 

spațiile, graficul de lucru, 

manualele etc. 

Facultatea Contabilitate, 

Biblioteca Științifică ASEM 

Anul I, 

Bl. F, 

sala 103 

14.09.17 
ERASMUS+ pentru tineri 

Information day 

ASEM,  

Oficiul Național Erasmus+ în Moldova 

Anul I-III 

 

27.09.17 KPMG cu scopul recrutării 

Facultatea Contabilitate, KPMG 

 
 

Anul II-

III 

Bl. F, 

sala 203 

Decembrie 

2017 

KPMG în vizită la studenții 

contabili 

 

Anul III, 

Bl. C.  

sala 302 

Până  

13.10.17 

Bursa Moore Stephens 

Participanți:  

Guglea Daniel, an. III 

ASEM, 

Compania Moore Stephens KSC 

Anul II-

III 

Email, 

panourile 

facultății, 

facebook 

24.10.17 
Seminar „Fii informat. Nu te 

lăsa traficat” 

Facultatea Contabilitate, 

Biblioteca Științifică ASEM, 

Senatul Studențesc ASEM 

Anul I,  

Bl. F, 

sala 103 
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13.11.17 

Seminar: „Prețurile de 

transfer și TVA din 

perspectiva unui consultant 

Deloitte” 

ASEM, facultatea Contabilitate și 

facultatea Finanțe 

Deloitte 

Anul II, 

Anul III 

Bl. F, 

sala 203 

30.11.17 

Oportunitățile oferite de 

ACCA, platforma on-line de 

studii, manualele digitale, 

burse ACCA etc 

Facultatea Contabilitate, ASEM, 

ACCA 

Anul II, 

Anul III 

Bl. C. 

sala 322 

Până 

25.10.17 

Concursul de selecție a 

studenților pentru 

participarea la mobilitatea 

academică în cadrul 

proiectului ERASMUS+  

Câștigător: Coteț Valeria, 

Université de Bretagne-Sud, 

Franța 

ASEM, Serviciul Relații Externe 

Anul II-

III, email, 

panou, 

pagina 

web 

ASEM 

24.10.17-

25.10.17 

Acțiune de binefacere  

Oferirea de cadouri pentru 

ziua studentului 

Ernst & Young Moldova 

 

Anii I, II, 

III 

26.10.17 

Information Day Erasmus+ 

Seminar informativ 

Erasmus+ 

Oficiului Național Erasmus+ în 

Moldova 
Anul I-III 

Până 

06.11.17 

Concurs „Cel mai bun 

student al ASEM 2017” 

Câștigătoare: Barac 

Catalina, premiul III 

ASEM 
Anul II-

III 

29.11.17 
Workshop „Succesul de 

mâine – motivarea ta de azi!” 

Centrul de Marketing, Parteneriate și 

Carieră, ASEM invitat special Iurie 

Dercaci 

Anul I-III 

12.12.17-

13.12.17 
Tîrgul stagiilor de practică 

Centrul de Marketing, Parteneriate și 

Ghidare în Carieră al ASEM 

Anul II-

III 

15.12.17 

Seminar stiintific -

 Specializarea 

inteligentă motorul viitoarei 

creşteri economice în Europa 

Infrastructura Europeană de Cercetare 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 
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18.12.17 

La o ceașcă de cafea cu 

decanul facultății 

Contabilitate 

 

Decanatul facultății Contabilitate 

 

Anul I-III 

Bl. C sala 

324 

Ianuarie 

2018 

Ofertă de angajare “Intelcont 

Consulting” SRL - 
“Intelcont Consulting” SRL - Anul III 

Până 

25.01.18 
Burse de merit 2017 

Centrul de Informaţii Universitare 

organizat sub egida Consiliului 

Rectorilor din Republica Moldova  

Anul III 

Până 

02.02.18 

Burse pentru viitorul tău 

Câștigători: 

Zabulica Anatolia, 

Platon Vlada 

Centrul de Informaţii Universitare cu 

suportul financiar al BC Moldova 

Agroindbank SA 

Anul I-II 

Până 

16.02.18 

Programul de burse 

Stipendium Hungaricum 

pentru anul de studii 2018-

2019 

Guvernul Ungariei 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

Email, 

panou. 

25.02.18 

Intership „ITMC 

AGRITECH PROGRAMME 

2018” 

www.itmc.md 

Anul III, 

email, 

panou 

Martie – 

mai 2018 

Proiectul „ASEM vine în 

liceul Tău!” 

Centrul Marketing, Parteneriate și 

Ghidare în Carieră al ASEM cu 

sprijinul facultăților 

 

Studenții 

de la anul 

I și II. 

Până 

07.03.18 

Programul de cultură și limbă 

maghiară oferit de 

Universitatea de Vară 

Balassi, 23.07.18-17.08.18 

Guvernul Ungariei 

Anul I-

III, 

 

Până 

01.03.18 

Lithuanian State scholarships 

for 2018/2019 
Mykolas Romeris University Anul I-III 

02.03.18 
Ofertă de locuri de practică 

Videosecurity 
 Videosecurity 

Anul II-

III 

Până 

04.03.18 
Concursul Miss ASEM 2018 Senatul Studențesc al ASEM 

Anul I-III 

 

http://ase.md/ro/avize/programul-de-burse-stipendium-hungaricum-pentru-anul-de-studii-2018-2019.html
http://ase.md/ro/avize/programul-de-burse-stipendium-hungaricum-pentru-anul-de-studii-2018-2019.html
http://ase.md/ro/avize/programul-de-burse-stipendium-hungaricum-pentru-anul-de-studii-2018-2019.html
http://ase.md/ro/avize/programul-de-burse-stipendium-hungaricum-pentru-anul-de-studii-2018-2019.html
http://ase.md/ro/avize/programul-de-cultura-si-limba-maghiara-balassi.html
http://ase.md/ro/avize/programul-de-cultura-si-limba-maghiara-balassi.html
http://ase.md/ro/avize/programul-de-cultura-si-limba-maghiara-balassi.html
http://ase.md/ro/avize/programul-de-cultura-si-limba-maghiara-balassi.html
http://ase.md/ro/avize/lithuanian-state-scholarships-for-2018-2019.html
http://ase.md/ro/avize/lithuanian-state-scholarships-for-2018-2019.html
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Martie 

2018 

Internship offer, Bruxelles, 

Belgia 
Erasmus+ Anul I-III 

19.03.18 

Utilizarea Microsoft Office 

(Word, Excell, Power Point 

etc) pentru a putea redacta și 

prezenta Teza de licență sau 

Proiectul de an 

MACIP ASEM 
Anul I-III 

 

21.03.18 

Întâlnire cu Proteiereul Ioan 

Plămădeală „Cuvânt – 

îndemn omului 

contemporan” 

Biblioteca Științifică ASEM 

Anul I, 

Bl. F.sala 

103 

Până 

29.03.18 

Mobilitate academică la 

Stocholm School of 

Economics din Riga 

ASEM, Serviciul Relații Externe 
Anul I, 

Anul II 

02.04.18 
Întâlnire cu Dna Rania 

Anderson (SUA) 

ASEM,  

Ambasada SUA, 

Entitatea Națiunilor Unite pentru 

egalitatea de gen și abilitarea femeilor 

(UN Women) 

Anul I-III 

Până 

30.04.18 

Concurs de eseuri "Looking 

to the future - Common 

values, common dreams" 

ASEM, Jean Monnet Anul I-III 

Până 

30.04.18 

Burse Erasmus+ disponibile 

pentru ASEM 

European Humanities 

University, Vilnius, 

Lithuania 

ASEM, Serviciul Relații Externe Anul I-II 

Până 

30.04.18 

Burse Erasmus+ disponibile 

pentru ASEM 

Micolas Romerio University, 

Vilnius, Lithuania 

ASEM, Serviciul Relații Externe Anul I-II 

09.05.18-

11.05.18 

Simpozionul științific 

inerdisciplinar „Educație și 

dezvoltare sustenabilă în UE 

28” 

Universitatea Petrol Gaze din Ploiești, 

România 
Anul I-III 

Până 

01.05.18 

International Student Essay 

Competition 
PABSEC 

Anul I-

III, 

 

22.05.18-

24.05.18 
Zilele Carierii 2018 

Centrul de Marketing, Parteneriate și 

Ghidare în Carieră al ASEM cu 

suportul facultăților 

Anul II-

III 

Până 

31.05.18 

Şcoala Europeană de Vară 

din Praga organizează cea 

de-a 16-a ediţie cu genericul 

„Europa în tranziție: 

explorarea viitorului UE”, 

14-24 iulie 2018 

www.essprague.eu Anul I-III 

http://ase.md/ro/avize/internship-offer.html
http://ase.md/ro/avize/mobilitate-academica-la-stocholm-school-of-economics.html
http://ase.md/ro/avize/mobilitate-academica-la-stocholm-school-of-economics.html
http://ase.md/ro/avize/mobilitate-academica-la-stocholm-school-of-economics.html
http://ase.md/ro/avize/intilnire-cu-dna-rania-anderson-sua.html
http://ase.md/ro/avize/intilnire-cu-dna-rania-anderson-sua.html
http://ase.md/ro/avize/concurs-eseuri.html
http://ase.md/ro/avize/concurs-eseuri.html
http://ase.md/ro/avize/concurs-eseuri.html
http://ase.md/ro/avize/burse-erasmus-disponibile-pentru-asem.html
http://ase.md/ro/avize/burse-erasmus-disponibile-pentru-asem.html
http://ase.md/ro/avize/burse-erasmus-disponibile-pentru-asem.html
http://ase.md/ro/avize/burse-erasmus-disponibile-pentru-asem.html
http://ase.md/ro/avize/international-student-essay-competition.html
http://ase.md/ro/avize/international-student-essay-competition.html
http://www.essprague.eu/
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08.05.18 StartUP 4 Diaspora 

Asociația Patronatul Județean al 

Femeilor de Afaceri din IMM Suceava,  

Liga Studenților Români din 

Străinătate și Centrul de Dezvoltare 

SMART 

Anul I-III 

Până 

30.05.18 

Școala de vară în Tabăra 

Sulină din judeţul Tulcea, 

România, 21-28 august 2018 

ASEM, Serviciul Relații Externe Anul I-III 

Până 

05.06.18 

Școala de Vară EU. 

Academy - 2018, 7-13 iunie 

2018 

ASEM, Jean Monnet 
Anul I-III 

 

06.03.18 Noaptea cărților deschise Editura CARTIER Anul I-III 

26.06.18 
Repartizarea locurilor în 

cămin  
Facultatea Contabilitate 

Anul I-II 

Bl. C. 

sala 307 

 

 

 

Tabelul nr. 5. 8. Seminare, lecții ateliere de lucru organizate cu invitați din mediu academic, 

mediu de afaceri 

Data Denumirea evenimentului Organizatori 
Studenți 

implicați 

30.11.17 

Oportunitățile oferite de ACCA, 

platforma on-line de studii, manualele 

digitale, burse ACCA etc 

 

Facultatea Contabilitate, 

ASEM,  ACCA 

 

Anul II-III 

03.05.18 

Open lecture by Dr. Jacek Welc, guest 

lecture from Wroclaw University of 

Economics (Poland) and SRM 

University Berlin, entitled "Problems of 

revenues accounting under IFRS" 

Facultatea Contabilitate, 

Dr. Jacek Welc, Wroclaw 

University of Economics 

(Poland) and SRM 

University Berlin 

 
 

Anul II 

24.10.17 

Seminar „Fii informat. Nu te lăsa 

traficat” 

 

 

Facultatea Contabilitate, 

Biblioteca Științifică 

ASEM, 

Senatul Studențesc 

ASEM 

Anul I 

http://ase.md/ro/avize/start-up-4-diaspora.html
http://ase.md/ro/avize/coala-de-var-eu-academy-2018.html
http://ase.md/ro/avize/coala-de-var-eu-academy-2018.html
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13.11.17 

Seminar: „Prețurile de transfer și TVA 

din perspectiva unui consultant 

Deloitte! 

ASEM, facultatea 

Contabilitate și facultatea 

Finanțe 

Deloitte 

Anul II-III 

29.11.17 
Workshop „Succesul de mâine – 

motivarea ta de azi!” 

Centrul de Marketing, 

Parteneriate și Carieră, 

ASEM invitat special 

Iurie Dercaci 

Anul I-III 

10.10.17 

Workshop „Secretele 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, prezi etc. 

Cercul Științific 

Studențesc sub egida 

dnelor Caraman Stela și 

Cuşmăunsă Rodica, 

invitat ex-student 

facultatea Contabilitate, 

Toderașcu Valentin 

 

Membrii 

Cercului 

Științific, 

studenții 

anului II și III 

08.11.17 

Atelier de lucru „Contabilitatea și 

perfectarea documentară a procurării 

stocurilor” 

Cercul Științific 

Studențesc sub egida 

dnelor Mihaila Svetlana, 

și Bădicu Galina 

Anul I-III 

12.12.17 

Seminar „Cumpărări-vânzări de 

stocuri: documentare, contabilizare şi 

raportare”.  Au fost abordate aspecte 

de perfectare documentară a 

operaţiunilor de cumpărare şi vânzare a 

stocurilor. O atenţie deosebită a fost 

acordată modului de completare a 

formularului nou al Facturii fiscale, 

precum şi a Formei IPC 18.  

Cercul Științific 

Studențesc sub egida 

dnelor Caraman Stela și 

Cuşmăunsă Rodica 

 

Membrii 

Cercului 

Științific, 

studenții 

anului II și III 

Decembri

e 2017 
Vizită de documentare la EFES Vitanta 

 

 

 

Cercu științific 

studenșesc  

02.04.18 

Masa rotundă cu tema „Cum să scriu 

corect proiectul de an la contabilitate?” 

În acest scop moderatorii cercului au 

pregătit şi prezentat studenţilor un 

model de proiect de an elaborat în 

conformitate cu Indicaţiile metodice 

privind elaborarea proiectului la 

Contabilitate. 

Cercul Științific 

Studențesc sub egida 

dnelor Caraman Stela și 

Cuşmăunsă Rodica 

Membrii 

Cercului 

Științific, 

studenții 

anului II și III 
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20.11.17 

Târg de Caritate „Fii și TU Student 

ASEM” 

Sanda Miron, Strășeni 

ASEM facultatea 

Contabilitate 

 

Anul I-III 

 

 

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

Nr 

d/o 
Data 

Denumirea 

evenimentului 
Organizatori 

Studenți 

implicați 

1.  

2
0

-2
1
.0

4
.1

8
 Tele conferința 

internațională a tinerilor 

cercetători „Crearea 

Societăţii Conştiinţei” 

 

ASEM 

Bacău-Boston-Bucureşti-Chicago-

Chişinău-Cluj Napoca-Florida-Los 

Angeles-Iaşi-Timişoara 

Anul I 

2.  

2
2
.1

1
.2

0
1
7
 

Conferința on-line cu 

genericul: Provocările 

contabilității în viziunea 

tinerilor cercetători: 

Conferință ştiințifică 

internaţională, 22 

noiembrie 2017 

Facultatea de Contabilitate, catedra de 

CAE, ASEM, 

Unversitatea de Stat din Poloțk, Belorus, 

Universitatea Ștefan cel Mare din 

Suceava, România 

Anul II, 

Anul III, 

Mastranzi, 

Doctoranzi 

3.  

1
5
.0

3
.2

0
1
8
 

Conferința on-line cu 

genericul: Provocările 

contabilității în viziunea 

tinerilor cercetători: 

Conferință ştiințifică 

internaţională,  15 martie 

2018 

Facultatea de Contabilitate, 

departamentul CAAE, ASEM,  

Universitatea de Stat din Poloțk, 

Belorus, 

Universitatea Ștefan cel Mare din 

Suceava, România,  

Universitatea de Vest din Timișoara, 

România, Universitatea Națională de 

Economie din Odesa, Ucraina 

Anul II, 

Anul III, 

Mastranzi, 

Doctoranzi 

4.  

1
4

.0
5

.1
8
 Concursul științific 

internațional cu 

genericul: „Profesia 

contabilă o carieră de 

succes”, faza preliminară 

Facultatea de Contabilitate, 

departamentul CAAE, ASEM 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 
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5.  

1
7

.0
5

.1
8
 Concursul științific 

internațional cu 

genericul: „Profesia 

contabilă o carieră de 

succes”, faza finală 

Facultatea de Contabilitate, 

departamentul CAAE, ASEM, 

Universitatea Ștefan cel Mare din 

Suceava, România 

 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

6.  

2
8

.0
4

.2
0

1
8
 Sesiune de comunicări 

științifice pentru 

doctoranzi la specilitatea 

522.02. Cntabilitate, 

audit, analiză economică 

Școala Doctorală, 

Departamentul „Contabilitate, audit și 

analiză economică”, moderator 

Grabarovschi Ludmila, 

Drd. Țurcanu Liliana  

Studenții 

Ciclului III de 

studii. 

Doctorat 

7.  

2
7

-2
8
.0

4
.1

8
 

Simpozionul Științific 

Internațional al Tinerilor 

Cercetători, edițiaa XVI-

a. Sesiune de comunicări 

științifice pentru 

studenții de la 

Contabilitate 

Secțiunea „Contabilitatea 

şi auditul în contextul 

integrării europene” 

Moderatori:  

Muntean Neli, dr., conf.univ.  

Cuşmăunsă Rodica, dr., conf.univ.  

Caraman Stela, lect.sup.  

Secretar:       Morari Mădălina, gr. Con-

154 

Preponderent 

studenții 

anilor II și III 

 

8.   Concursul „Azi student, 

miine antreprenor” 

 

Anul II  

 

 

Tabelul nr. 5. 9. Concursuri 

Nr 

d/o 
Data 

Denumirea 

evenimentului 
Organizatori Studenți implicați 

1.  
Până  

13.10.17 

Bursa Moore Stephens 

Participanți:  

Guglea Daniel, an. III 

ASEM, 

Compania Moore 

Stephens KSC 

Anul II, 

Anul III 
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2.  

2
4

.1
1

.1
7
 

cercMuntean  

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.   

3.  

2
6
.1

0
.2

0
1
7
 

Balul Bobocilor ASEM 

Bobocică – Avram 

Valeria, gr. CON-172 și 

în rolul de Bobocel – 

Roman Hariton, gr. 

CON-171, clasindu-se 

in clasment pe locul I 

din 6 perechi ASEM 

Sindicate ASEM 
Anul I 

 

4.  

1
6
.1

1
.2

0
1
7
 

Balul Bobocilor 

Interuniversitar 

Bobocică – Avram 

Valeria, gr. CON-172 și 

în rolul de Bobocel – 

Roman Hariton, gr. 

CON-171, clasindu-se 

in clasment pe locul 8 

din 14 universități. 

Sindicate ASEM 
Anul I 

 

5.  

1
7
.1

1
.1

7
 Cel mai bun student al 

ASEM 

Barac Catalina, CON 

163 – locul III 

ASEM 
Anul II, 

Anul III 

6.  

1
4

.1
2

.2
0

1
7
 

Concurs creativ 

„Contabilitatea o 

planetă a ciferelor în 

universul creativ”  

Invitat special 

Mancaș M.,  

organizat de 

Lazari L., Bajan 

M. sub egida 

Cercului 

Studențesc 

implicați studenți de la diferite 

facultăți (prezentate 

aproximativ 27 poezii) 

7.  

P
ân

ă 
2
5
.0

1
.2

0
1

8
 

Burse de Merit 2017 – 

pentru cei mai buni 

studenţi ai ţării 

Consiliului 

Rectorilor din 

Republica 

Moldova, 

BC Moldova 

Agroindbank SA, 

Orange Moldova 

Anul II, 

Anul III 
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8.  
P

ân
ă 

0
2

.0
2

.2
0

1
8
 

 „Burse pentru Viitorul 

Tău!”, ediţia 2017 

Centrul de 

Informaţii 

Universitare,  

BC “Moldova 

Agroindbank” 

SA, Ministerul 

Educaţiei, 

Ministerul 

Muncii, Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei din RM 

Anul I 

9.  

0
4

.0
4

.2
0

1
8
 Concursul de frumusețe 

și inteligență „Miss 

ASEM 2018 – viitoarea 

femeie de afaceri” 

 

Senatul 

Studențesc al 

ASEM 

Anul I, 

Anul II, 

Anul III 

10.  

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.   

11.  

P
ân

ă 

2
0
.0

3
.1

7
 

Bursa ACCA 

Câștigători 10 studenți 

de la anul III de studii 

Accelerate, 

ACCA  
Anul III 

12.   Universiada ASEM 

2016 
  

 

Studenții facultății „Contabilitate” au partcipat activ în cadrul Campionatului ASEM și a 

Campionatului Național Universitar 2018, organizat de departamentul 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 F, volei B, tenis de masă F, tenis 

de masă B, joc de dame F, joc de dame B, badminton F, badminton B, șah B, șah F, baschet F, 

baschet B. 
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Cercurile Științifice Studențești. 

În cadrul departamentului „Contabilitate, Audit și Analiză Economică” activează foarte 

activ patru cercuri științifice.  
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Cercul Științific Studențesc „Contabilitate”, condus de Caraman S. și Cușmăunsă R. în 

anul univ. 2017-2018 Cercului ştiinţific a desfăşurat 6 şedinţe. În cadrul acestor şedinţe au fost 

abordată o tematică variată: începând cu teme concrete, cum ar fi Particularităţile contabilităţii 

subvenţiilor primite, Tratamente contabile şi fiscale privind reevaluarea activelor până la teme 

mult mai creative, de genul Contabilitatea verde sau Profesia contabilă în era digitală.  

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. a fost 

organizată masa rotundă cu tema „Cum să scriu corect proiectul de an la contabilitate?”. În acest 

scop moderatorii cercului au pregătit şi prezentat studenţilor un model de proiect de an elaborat 

în conformitate cu Indicaţiile metodice privind elaborarea proiectului la Contabilitate. 
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Cercul Științific Studențesc „Young accounting” condus de Mihaila S. în anul de 

studii 2017-2018 a organizat trei ședințe cu comunicări, printre care: Etică şi moralitate în 

profesia contabilă, Importanţa utilizării informaţiei contabile în mediul de afaceri, Clasificarea 

documentației în contabilitate, Основополагающие принципы бухгалтерского уета в 

контексте международного и национального законодательства, Сравнительный анализ 

формирования показателей отчета о прибыли и убытках в молдове и республики 

беларусь, Учетная политика предприятия и ее роль в организации бухгалтерского учета. 

Totodată în această perioadă au fost organizate 6 evenimente speciale, printre care: 

întâlnire cu persoane din afaceri cu genericul „Și tu poți deveni o persoană de succes”, atelier de 

lucru „Contabilitatea și perfectarea documentară a procurării stocurilor”, aprecierea creativității 

studenților prin „Contabilitatea o planetă a cifrelor în universul creativ”, videoconferințele  din 

22.11.17 și 18.03.18, precum și concursul studențesc internațional „Profesia contabilă o carieră 

de succes” din 17.05.18. 



37 

 

 

 



38 

 

  

 

Cercul Științific Studențesc „Analiza economico-financiară” din cadrul 

departamentului „Contabilitate, audit și analiză economică”. În perioada: septembrie 2017 -  

mai 2018 au avut 8 ședințe ale Cercului Ştiinţific Studențesc „AEF”.  

La 24 noiembrie 2017, Cercul Analitic Studențesc a organizat un concurs în care misiunea 

disciplinei Analiza Economico-Financiară constă în dezvolta logică și economică, de a oferi 

studenţilor posibilitatea de a cunoaște și înţelege fenomenele și procesele economico-financiare 

la nivelul entităţilor economice în strictă corelaţie cu legile și legităţile pe care le guvernează. 
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La 10 decembrie 2017, Cercul Analitic a efectuat o vizită la EFES Vitanta Moldova 

Brewery. 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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Cercetarea ştiinţifică desfăşurată de către studenţi în cadrul Cercurilor Ştiinţifice 

Studențești a avut ca rezultat participarea acestora la Simpozionul Ştiinţific al Tinerilor 

Cercetători petrecut pe 27-28 aprilie 2017. Lucrările participanțolor vor fi publicate. 

 

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; 
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▪ 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 departamente: 

„Contabilitate, audit și analiză economică” și „Educație fizică și sport” structura cărora pentru 

anul de studii 2017-2018 se prezintă în tabelul 6.1. și 6.2. 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 ăn anul de studii 2017-2018 

Sexul Departamentul  

Grad științific Titlu didactic Total  

Dr.hab Dr.ec Fără 

grad  

Prof. 

univ 

Conf. 

univ 

Lect. 

sup. 

Lect. 

univ 

Bărbaţi 
CAAE 2 6 2 2 6 1 1 10 

EFS - 1 1 1 - - 1 2 

Femei 
CAAE - 26 7 - 25 3 5 33 

EFS - - 3 - - 1 2 3 

Total 2 33 13 3 31 5 9 48 

 

Tabelul 6.2. Structura cadrelor didactice care au activat prin cumul în anul 2017-2018 

Sexul Departamentul  

Grad științific Titlu didactic Total  

Dr.hab Dr.ec Fără 

grad  

Prof. 

univ 

Conf. 

univ 

Lect. 

sup. 

Lect. 

univ 

Bărbaţi 
CAAE - 2 - - 2 - - 2 

EFS - - - - - - - - 

Femei 
CAAE - - 1 - - - 1 1 

EFS - - 3 - - - 3 3 

Total 0 2 4 0 2 0 4 6 

 

Anual departamentele împreună cu Serviciul Finanțe și Planificare Economică” 

elaborează și aprobă statele pentru cadrele didactice. Statele în cadrul  fostelor catedre 

„Contabilitate și audit” și „Contabilitate și analiza economică” se prezintă în tabelul 6.3.  

Tabelul 6.3. Structura unităților pe ex-catedre și posturi 

Postul 
Numărul de posturi pe catedre  

CA CAE 

Profesor universitar 1 0,5 

Conferențiar universitar  21,07 12,9 

Lector superior universitar  2,45 2 
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Lector universitar  2 2,25 

Asistent universitar - - 

TOTAL 
26,52 

28 persoane 

17,65 

19 persoane 

  

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 2017-2018 stagii de 

perfecţionare profesională în cadrul entităţilor (tab. 6.4) şi Programe de instruire profesională 

continuă în cadrul ASEM (tab. 6.5). 

Tabelul 6.4. Stagii de dezvoltare profesională în cadrul entităţilor 

Cadre didactice Entitatea Perioada 

Bajan Maia „Millenium Agro” SRL 26.12.2017-12.01.2018 

Cauș Lidia Fundația „Agapedia” 01.12.2017-29.12.2017 

Călugăreanu Diana 

Cojocari Ala 

Gudima Galina 

„Langera” SRL 04.06.2018-16.06.2018 

04.06.2018-16.06.2018 

18.12.2017-19.01.2018 

Bîrca Aliona „Antibiotice” SA, România Martie-iunie 2017 

Grumeza Dumitru Eliaudit Consulting Group SRL 04.03.2018-23.03.2018 

Gherasimov Mihail 
„Umbrela Verde” SRL 

„Remedierea” SRL 

10.05.2018-31.05.2018 

26.12.2017-15.01.2017 

 

Tabelul 6.5. Programe de instruire profesională continuă în cadrul ASEM 

PRORAM DE INSRUIRE PERIOADA 
DURATA 

PROGRAMULUI 
PARTICIPAŢII 

„Psihologie. Dezvoltarea 

personală a cadrului 

didactic”  

Începând cu 09.01.2018 
40 ore 

academice 

Bordeianu Olga 

Curagău Natalia 

Gudima Galina  

Gavriliuc Ludmila  

Gherasimov Mihail 

Învățarea bazată pe 

probleme - PBL 
Începând cu 26.12.2017 

40 ore 

academice 

Bajan Maia 

Lazari Liliana 

Mihaila Svetlana 

Bădicu Galina 

Chirilov Nelea 

Țurcan Ludmila 

Deontologia şi eficienţa 

comunicării didactice 
Începând cu 09.01.2018 

40 ore 

academice 

Caraman Stela 

Grigoroi Lilia 

Paladi Valetina 

Erhan Lica 

Utilizarea tablei 

interactive în procesul de 

predare-învățare Începând cu 29.01.2018 
40 ore 

academice 

Bugan Corneliu 

Grigoroi Lilia 

Țurcan Ludmila  

Harea Ruslan  

Lazari Liliana 

Aplicarea tehnologiilor 

informaţionale de 

comunicare în instruire. 

Începând cu 09.01.2018 
40 ore 

academice 

 Cojocari Ala 
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Sistemul Moodle 

 

În anul curent de studii au beneficiat de stagii în strănătate în cadrul programului 

ERASMUS+ prin mobilitate academică următoarele cadre didactice: 

Nr. 
Cadrul 

didactic 
Instituția Tipul stagiului 

1 Grigoroi Lilia Universitatea Transilvania din Brașov, România Cu predare 

2 Muntean Neli Universitatea din Bologna, Italia Cu predare 

 

Stagii de formare profesională în cadrul universităților din străinătate au realizat: 

Nr. Cadrul didactic Instituția Tipul stagiului 

1 Postolachi Boris ASE București, România De documentare, martie 2018 

2 Grigoroi Lilia ASE București, România De documentare, aprilie 2018 

3 Muntean Neli ASE București, România  De documentare,  11-15.06.18 

 

La fel, pe parcursul anului de studii 2017-2018 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 

6.6. 

Tabelul 6.6. Dezvoltare profesională continuă  a cadrelor didactice  

prin participări la conferinţe ştiinţifice  

Denumirea  
Numărul de 

participări 

Membru în comitetul ştiinţific al unor conferinţe internaţionale (seminare 

ştiinţifico-practice, congrese, workshopuri) organizate în străinătate 6 

Membru în comitetul ştiinţific al unor conferinţe internaţionale organizate în ţară 32 

Prezentări în plen la conferinţe internaţionale organizate în străinătate 1 

Prezentări în plen la conferinţe internaţionale organizate în ţară 4 

Prezentări în plen la conferinţe naţionale 1 
 

În anul de studii 2017-2018, cadrele didactice ale departamentului „Contabilitate, Audit și 

Analiză Economică” s-au implicat activ în proiecte de cercetare în calitate de directori și membri 

(tabelul 6.7.). 

Tabelul 6.7. Dezvoltare profesională continuă  a cadrelor didactice  

prin managementul cercetării 

Denumirea  Numărul  

Director/coordonator de proiecte de cercetare/cercetare-dezvoltare obţinut prin 

competiţie internaţională 1 

Director/coordonator de proiecte de cercetare/cercetare-dezvoltare obţinut prin 

competiţie naţională 2 

Membru în echipa proiectului de cercetare/cercetare-dezvoltare obţinut prin 

competiţie internaţională 7 

Membru în echipa proiectului de cercetare/cercetare-dezvoltare obţinut prin 

competiţie naţională 10 

Coordonarea unui centru sau laborator de cercetare, recunoscut de Senatul ASEM  2 
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Membru în colegiul de redacţie al revistelor de specialitate de categoria A sau editate 

în străinătate, recunoscute de comunitatea academică naţională 12 

Membru în colegiul de redacţie al revistelor de specialitate naţionale, recunoscute de 

comunitatea academică, de categoria B şi C 3 

Referent oficial al Consiliului Ştiinţific Specializat de susţinere a tezei de doctor 1 

Recenzent al unei monografii/manual  3 

 

Un alt domeniu al activităţii de cercetare este participarea titularilor departamentului în 

diferite structuri cu scop ştiinţific. Totodată, colectivul departamentului „Contabilitate, Audit și 

Analiză Economică” participă în calitate de redactori la reviste științifice, membrii ai colegiului 

de redacție a revistelor de specialitate, recenzenți la articole științifice. 

 

 

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 Centrul de Marketing, Parteneriate și Carieră 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 2017-2018 Centrul de Marketing, Parteneriate și Carieră al ASEM a 

organizat în perioada 12-12 decembrie 2017 Târgul stagiilor de practică și în perioada 22-24 mai 

2018 proiectul Zilele Carierei, 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”. În perioadele menționate, 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.  

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

cadrul cercului științific ,,Analiza economică-financiară a entităților” care activează sub egida 

departamentului „Contabilitate, audit și analiză economică” a facultății de Contabilitate.  

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 “Investigarea metodologiei și 

practicii de analiză a stabilității financiare la nivel de ramură ”, care a avut loc la 24 

noiembrie 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 
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creat din reprezentanți ai SFS, FSI și PP Monitorul Fiscal ,,FISC.MD” și ASEM, învingătorilor 

fiindu-le înmânate diplome . 

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 

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). 

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, nr. 378-ST din 07.09.2016 și septembrie 2017.  

Tabelul 6.6. Îndrumătorii de grupe 

Anul de 

studii 
Grupa academică Îndrumătorul grupei academice 

III 

CON 151 Bugan Corneliu 

CON 152 Caraman Stela 

CON 153 Bordeian Olga 

CON 154 Bugan Corneliu 

CON 155 Bajan Maia 

CON 156 Mihaila Svetlana 

CON 157 Gherasimov Mihail 

II 

CON 161 Bajan Maia 

CON 162 Caraman Stela 

CON 163  Muntean Neli 

CON 164 Cușmăunsă Rodica 

CON 165 Dragomir Natalia 

I 
CON 171 Bugan Cornel 

CON 172 Bordeianu Olga 

 

Or, curatorii, pe parcursul anului de studii 2017-2018, au organizat întâlniri şi convorbiri 

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

activitatea îndrumătorului grupei academice” elaborat de ASEM. 

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 (fig. 8.1):  

i) Mediul universitar și instituțiile publice;  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadrele titulare ale facultății dezvoltă relații de colaborare, 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. Formele de cooperare și comunicare ale facultății „Contabilitate” cu 

instituțiile publuce 

Instituța publică Forma de cooperare 
Cadrele didactice 

implicate 

Ministerul 

Finanţelor al 

Republicii Moldova  

Membri ai Consiliului Consultativ  pe 

lîngă Ministerul Finanţelor 

Grabarovschi L., Manoli 

M., Nederița A., 

Țiriulnicoa N., Țurcanu V. 

Membri în Comisia pentru certificarea 

auditorilor de pe lîngă Ministerul 

Finanţelor 

Lazari L., Cușmăunsă R. 

Membri în Comisia de certificare a 

auditorilor interni din sectorul public de 

pe lîngă Ministerul Finanţelor al 

Republicii Moldova 

Bîrcă A. 

Membri în Consiliul de Supraveghere a Iachimovschi A. 

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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activității de audit de pe lângă Ministerul 

Finanțelor al Republicii Moldova 

Consiliul Naţional 

pentru Acreditare şi 

Atestare  

Președinte și membri în Comisia de 

Experți în Economie   

Nederița A., Țurcanu V. 

Curtea de Conturi a 

Republicii Moldova  

Membri în Consuliul Consultativ Dima M., Iachimovschi A. 

Președintele RM Membri în Consiliul economic Cechina E. 

Prim-ministru RM Membri în Consiliul economic Zlatina N. 

Ministerul Educaţiei, 

Culturii şi Cercetării 

Membri în Comisia de experţi privind 

evaluarea proiectelor ştiinţifice 

Bădicu G. 

 

Tabelul 8.1. Formele de cooperare și comunicare ale facultății „Contabilitate” cu 

instituții din mediul de afaceri 

Instituța  Forma de cooperare 

ERNST &YOUNG  Acord de colaborare semnat la 3 noiembrie 2017; 

Donație de cărți pentru studenții facultății Contabilitate; 

în calitate Președinte al examnului de licență, promoția 2017 

KPMG Parteneri la Conferința din 19 aprilie 2018 

ACAP Parteneri la conferința din 19 aprilie 2018 

Sponsor și Membru al juriului în concursul „Profesia de contabilă-

o carieră de suces” – 17 mai 2018; 

Profesori invitatți pentru cursuri citite contabililor practicieni 

Deloitte Seminare pentru studenți 

FirstAudit Sponsorul principal și Membru al juriului în concursul „Profesia de 

contabil-o carieră de suces” – 17 mai 2018 

Tiramisa SRL Membru al juriului în concursul „Profesia de contabil-o carieră de 

suces” – 17 mai 2018; 

Durectorul financiar în calitate Președinte al examnului de 

susșinere a tezelor de mastert, promoția 2017 

Calea ferată a 

Moldovei 

Directorul financiar în calitate Președinte al examnului de licență, 

promoția 2017 

Inspectoratul Fiscal de 

Stat 

Director adjunct în calitate Președinte al examnului de licență, 

promoția 2017 și președinte la susținerea tezelor de mastrat, 

promoția 2017 

Efes Vitanta SA Sponsor principal al evenimentelor în cadrul Cercului Științific de 

Analiză Economică 

Deloitte Moldova Seminare practice pentru studenți;  

Senior manager în calitate de Președinte al examnului de licență, 

promoția 2017 

Contabil service SRL  Consultanță documentară pentru beneficiari prin intermediul 

revistei „Contabilitate și audit” din partea cadrelor didactice ale 

facultății  

ACCA Workshop “Train the Academics” 5-6 marie 2018 dedicat 

profesorilor 
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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: Graur A. 

Bădicu G., Țurcan L., Erhan L., Mihaila S.,  Călugăreanu D. și Gherasimov M. De asemenea, la 

realizarea acestui proiect au fost implicați și studenții facultății Contabilitate: Șuletea D., Bîtlan 

C., Ciaglic A., Bucliș Marionela. 

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). 

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 

Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor nu sunt menite să ia locul profesorului, ci să-l 

ajute pe acesta în noul său rol. Problema e cum poate să facă acest lucru. În acest context ASEM 

oferă anual cursuri organizate de către Serviciul de dezvoltare curriculară și management al 

calictății. Lista profesorilor a fost aprobată prin ordinul Ordinul Rectorului ASEM, nr. 204-A din 
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08.12.17. 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  profesori atât din cadrul 

facultății „Contabilitate” cât și profesorii care predau 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 

anumitor 

teme) 

Denumirea disciplinelor din 

planul de învățământ 

Forma de 

învățământ 

Tipul lecțiilor 

(prel., l.prac., 

lab., cons., l. 

indiv.) 

N.P.P. 

titularului 

cursurilor 

electronice 

Ciclul I - Licență 

1. Bazele 

contabilității 

Bazele contabilității 

http://aesm-

elearning.vle.ase.md/course/vi

ew.php?id=243  

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/course/vi

ew.php?id=301  

Cu frecvență și 

frecvență 

redusă 

Prelegeri+lectii 

practice+activita

te individuală 

Grigoroi 

Lilia 

3. Contabilitate 

financiară I (la 

moment nu este 

activ, deoarece 

nu au fost 

prevăzute ore în 

șarjă) 

Contabilitate financiară 

http://aesm-

elearning.vle.ase.md/enrol/ind

ex.php?id=211  

Cu frecvență Prelegeri+lectii 

practice+activita

te individuală 

Grigoroi 

Lilia  

4. Tehnologii 

informatice în 

contabilitate 

Tehnologii informatice în 

contabilitate 

http://aesm-

elearning.vle.ase.md/enrol/i

ndex.php?id=8  

Cu frecvență 

și frecvență 

redusă 

Laborator  Mișov 

Tatiana 

 Tehnologii 

informatice în 

contabilitate 

Tehnologii informatice în 

contabilitate 

http://aesm-

elearning.vle.ase.md/enrol/i

ndex.php?id=6  

Cu frecvență 

și frecvență 

redusă 

Laborator  Postolachi 

Boris 

 Auditul intern Auditul intern  

http://aesm-

elearning.vle.ase.md/enrol/i

ndex.php?id=435  

Cu frecvență 

și frecvență 

redusă 

Prelegeri+lectii 

practice+activita

te individuală 

Iachimovsc

hi Anatolie 

6. Contabilitate 

întreprinderii 

Contabilitate financiară / 

Contabilitatea întreprinderii 

http://aesm-

elearning.vle.ase.md/course/

view.php?id=371  

Cu frecvență 

și frecvență 

redusă 

Prelegeri+lectii 

practice+activi

tate 

individuală 

Bajan Maia 

7 Bazele Bazele contabilității / Cu frecvență Prelegeri+lectii Bajan Maia 

http://aesm-elearning.vle.ase.md/course/view.php?id=243
http://aesm-elearning.vle.ase.md/course/view.php?id=243
http://aesm-elearning.vle.ase.md/course/view.php?id=243
http://aesm-elearning.vle.ase.md/course/view.php?id=301
http://aesm-elearning.vle.ase.md/course/view.php?id=301
http://aesm-elearning.vle.ase.md/course/view.php?id=301
http://aesm-elearning.vle.ase.md/enrol/index.php?id=211
http://aesm-elearning.vle.ase.md/enrol/index.php?id=211
http://aesm-elearning.vle.ase.md/enrol/index.php?id=211
http://aesm-elearning.vle.ase.md/enrol/index.php?id=8
http://aesm-elearning.vle.ase.md/enrol/index.php?id=8
http://aesm-elearning.vle.ase.md/enrol/index.php?id=8
http://aesm-elearning.vle.ase.md/enrol/index.php?id=6
http://aesm-elearning.vle.ase.md/enrol/index.php?id=6
http://aesm-elearning.vle.ase.md/enrol/index.php?id=6
http://aesm-elearning.vle.ase.md/enrol/index.php?id=435
http://aesm-elearning.vle.ase.md/enrol/index.php?id=435
http://aesm-elearning.vle.ase.md/enrol/index.php?id=435
http://aesm-elearning.vle.ase.md/course/view.php?id=371
http://aesm-elearning.vle.ase.md/course/view.php?id=371
http://aesm-elearning.vle.ase.md/course/view.php?id=371
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contabilității Contabilitate  

http://aesm-

elearning.vle.ase.md/course/

view.php?id=257  

și frecvență 

redusă 

practice+activi

tate 

individuală 

 Bazele 

contabilității 

Bazele contabilității 

http://aesm-

elearning.vle.ase.md/enrol/i

ndex.php?id=397  

Cu frecvență 

și frecvență 

redusă 

Lectii 

practice+activi

tate 

individuală 

Caraman 

Stela 

 Contabilitatea 

impozitelor 

 

Contabilitatea impozitelor 

http://aesm-

elearning.vle.ase.md/enrol/i

ndex.php?id=398  

Cu frecvență 

și frecvență 

redusă 

Lectii 

practice+activi

tate 

individuală 

Caraman 

Stela 

 Contabilitate 

managerială 

 

Contabilitate managerială 

http://aesm-

elearning.vle.ase.md/enrol/i

ndex.php?id=399  

Cu frecvență 

și frecvență 

redusă 

Lectii 

practice+activi

tate 

individuală 

Caraman 

Stela 

Ciclul II - Masterat 

 Standarde 

Internaționale 

de raportare 

financiară 

 

Standarde Internaționale de 

raportare financiară 

http://aesm-

elearning.vle.ase.md/enrol/ind

ex.php?id=160  

Cu frecvență și 

frecvență 

redusă 

Prelegeri+lectii 

practice+activita

te individuală 

Grigoroi 

Lilia 

 Sisteme 

informatice în 

audit 

 

Sisteme informatice în audit 

http://aesm-

elearning.vle.ase.md/enrol/ind

ex.php?id=394  

Cu frecvență și 

frecvență 

redusă 

Laborator  Lapițkaia 

Liudmila 

5

.

  

Contabilitatea 

impozitelor 

Contabilitatea impozitelor 

http://aesm-

elearning.vle.ase.md/course/

view.php?id=376  

Cu frecvență Prelegeri+lectii 

practice+activi

tate 

individuală 

Bajan Maia 

 Audit 

financiar 

avansat 

Audit financiar avansat 

http://aesm-

elearning.vle.ase.md/enrol/i

ndex.php?id=442  

Cu frecvență și 

frecvență 

redusă 

Prelegeri+lectii 

practice+activi

tate 

individuală 

Grumeza 

Dumitru 

 Control 

financiar și 

expertiza 

contabilă 

 

Control financiar și 

expertiza contabilă 

http://aesm-

elearning.vle.ase.md/enrol/i

ndex.php?id=443  

Cu frecvență și 

frecvență 

redusă 

Prelegeri+lectii 

practice+activi

tate 

individuală 

Grumeza 

Dumitru 

 Auditul în 

instituțiile 

financiare 

Auditul în instituțiile 

financiare 

http://aesm-

elearning.vle.ase.md/enrol/i

ndex.php?id=391  

Cu frecvență și 

frecvență 

redusă 

Prelegeri+lectii 

practice+activi

tate 

individuală 

Iachimovsc

hi Anatolie 

 Audit intern 

avansat 

Audit intern avansat 

http://aesm-

elearning.vle.ase.md/enrol/i

ndex.php?id=392  

Cu frecvență și 

frecvență 

redusă 

Prelegeri+lectii 

practice+activi

tate 

individuală 

Iachimovsc

hi Anatolie 

 Sisteme 

informaționale 

în contabilitate 

Sisteme informaționale în 

contabilitate 

http://aesm-

elearning.vle.ase.md/enrol/i

Cu frecvență și 

frecvență 

redusă 

Laborator  Curagău 

Natalia 

http://aesm-elearning.vle.ase.md/course/view.php?id=257
http://aesm-elearning.vle.ase.md/course/view.php?id=257
http://aesm-elearning.vle.ase.md/course/view.php?id=257
http://aesm-elearning.vle.ase.md/enrol/index.php?id=397
http://aesm-elearning.vle.ase.md/enrol/index.php?id=397
http://aesm-elearning.vle.ase.md/enrol/index.php?id=397
http://aesm-elearning.vle.ase.md/enrol/index.php?id=398
http://aesm-elearning.vle.ase.md/enrol/index.php?id=398
http://aesm-elearning.vle.ase.md/enrol/index.php?id=398
http://aesm-elearning.vle.ase.md/enrol/index.php?id=399
http://aesm-elearning.vle.ase.md/enrol/index.php?id=399
http://aesm-elearning.vle.ase.md/enrol/index.php?id=399
http://aesm-elearning.vle.ase.md/enrol/index.php?id=160
http://aesm-elearning.vle.ase.md/enrol/index.php?id=160
http://aesm-elearning.vle.ase.md/enrol/index.php?id=160
http://aesm-elearning.vle.ase.md/enrol/index.php?id=394
http://aesm-elearning.vle.ase.md/enrol/index.php?id=394
http://aesm-elearning.vle.ase.md/enrol/index.php?id=394
http://aesm-elearning.vle.ase.md/course/view.php?id=376
http://aesm-elearning.vle.ase.md/course/view.php?id=376
http://aesm-elearning.vle.ase.md/course/view.php?id=376
http://aesm-elearning.vle.ase.md/enrol/index.php?id=442
http://aesm-elearning.vle.ase.md/enrol/index.php?id=442
http://aesm-elearning.vle.ase.md/enrol/index.php?id=442
http://aesm-elearning.vle.ase.md/enrol/index.php?id=443
http://aesm-elearning.vle.ase.md/enrol/index.php?id=443
http://aesm-elearning.vle.ase.md/enrol/index.php?id=443
http://aesm-elearning.vle.ase.md/enrol/index.php?id=391
http://aesm-elearning.vle.ase.md/enrol/index.php?id=391
http://aesm-elearning.vle.ase.md/enrol/index.php?id=391
http://aesm-elearning.vle.ase.md/enrol/index.php?id=392
http://aesm-elearning.vle.ase.md/enrol/index.php?id=392
http://aesm-elearning.vle.ase.md/enrol/index.php?id=392
http://aesm-elearning.vle.ase.md/enrol/index.php?id=444
http://aesm-elearning.vle.ase.md/enrol/index.php?id=444
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ndex.php?id=444  

 Sisteme 

informaționale 

în contabilitate 

Sisteme informaționale în 

contabilitate 

http://aesm-

elearning.vle.ase.md/enrol/i

ndex.php?id=393  

Cu frecvență și 

frecvență 

redusă 

Laborator  Mișov 

Tatiana 

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.  

Dacă am vorbit despre procesul de predare-învăţare, inevitabil trebuie să aducem în 

discuţie şi partea de curriculum. Toate cirriculum-urile sunt plasate pe pagina WEB ASEM. 

Publicând on-line curricumul unei discipline, îmbogăţit cu trimiteri bibliografice şi la resurse on-

line sau nu, se asigură de fapt studentului accesul la conţinutul educaţional pe care el trebuie să-l 

asimileze. 

Se lucrează și se comunică foarte mult prin email. Or, studenții trebuie să fie deprinşi să 

scrie, adică să comunice nu doar verbal, ci şi în scris, prin poştă electronică ori cu ajutorul 

blogului, prin programele de mesagerie instant sau chat. Astfel li se stimulează creativitatea 

artistică, iar, mai târziu, vor fi capabili să scrie o cerere către directorul unei instituţii ori să 

formuleze argumente într-o contestaţie. 

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”. 

 

10. Informaţii privind implementarea programelor și strategiilor naţionale 

În anul universitar 2017-2018 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  nr 202-ST din 21 mai 2018 cu privire la interzicerea colectării mijloacelor 

băneşti în scopul organizării examenelor de absolvire, sesiunea 2018. 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  

http://aesm-elearning.vle.ase.md/enrol/index.php?id=444
http://aesm-elearning.vle.ase.md/enrol/index.php?id=393
http://aesm-elearning.vle.ase.md/enrol/index.php?id=393
http://aesm-elearning.vle.ase.md/enrol/index.php?id=393
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▪ 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 înoite. 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 departamentului 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. 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 și implicarea cu informare a studenților anului II și III de la facultatea 

Contabilitate la Târgul stagiilor de practică și Zilele Carierei organzate de Centrul de 

Marketing, Parteneriate și Ghidare  în Carieră al  ASEM respectiv la 12-13 decembrie 2017 și 

22-24 mai 2018. Un aspect important în găsirea unui loc de muncă îl au succesele obținute pe 

parcursul studiilor, materializate prin burse de studii, burse de merit, etc.  

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

„Analiza activității economico-financiară a entitățlor”, care a avut ca scop promovarea 
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disciplinei „Analiza raportării financiare” și rolul ei în dezvoltarea cu succes a unei afaceri. 

„EFES Vitanta Moldova Brewery” SA a fost în juriu 

O ședință a Cercului Științific Studențesc „Analiza economico-financiară a entităţilor” 

din cadrul departamentului “Contabilitate, Audit și Analiză Economică“, pe 10 decembrie 2017, 

împreună cu conducerea decanatului facultății ”Contabilitate” a inițiat o vizită, pentru 

reprezentanții cercului științific, la entitatea „EFES Vitanta Moldova Brewery” 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. 

Acțiuni de informare sau evenimente organizate vizavi de promovarea și ridicarea 

gradului de ocupare a forței de muncă sunt organizate de Centru de Ghidare in carieră. 

 

 

▪ 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 familii nevoiașe 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. 
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▪ 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 implementarea Legii contabilității și raportării financiare începând cu 01.01.2019, 

care are ca scop să reducă povara de raportare financiară a entităților mici și mijlocii. În acest 

context departamentul „Contabilitate, audit și analiză economică” a organizat conferința 

științifică internațională, în cadrul căreia s-au discutat prevederile noii Legi și compatibilitatea 

acesteia cu prevederile Directivei europene privind contabilitatea, precum și cu prevederile 

Strategiilor de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii. 

 

▪ 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 din 22.11.2017 și 15.03.2018 și 19-20.04.18, precum și 

participarea la concursul internațional Studențesc din 17.05.2018. Lor le-a revenit ca misiune 

să întâlnească oaspeții, înregistrarea participanților la conferință, să-i ghideze și să-i informeze 

cu tot ce ține de viața de student ASEM etc.  
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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 2017-2018 acesta s-a transferat pentru perioada 24-26 august 2018 la 

baza de odihnă „Trandafir” din Vadul lui Vodă. Un mod de viață sănătos promovîm și în 

rândul studenților. Or, Studenții facultății „Contabilitate” au partcipat activ în cadrul 

concursului Campionatului ASEM organizat de departamentul de Educație Fizică și Sport și 

Campionatul Național Universitar 2018,  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, tenis de masă, joc de dame, badminton, baschet și șah. Facultatea „Contabilitate” a 
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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  

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; 

10) Graur Anatol, doctor în economie, conferenţiar universitar; 

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

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

13) Bădicu Galina, doctor în economie, conferențiar universitar; 

14) Bîrcă Aliona, doctor în economie, conferențiar universitar; 

Ținem să menționăm că în acest an de studii au fost obținute abilitatea de conducător de 

către Bădicu G. Și Bîrcă A 

▪ Număr de doctoranzi – 14, din care 3 cu frecvență și 11 cu frecveță redusă. 

1) 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. 

2) 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; 
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3) 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; 

4) 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;   

5) 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; 

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

„Probleme ale contabilității și auditului în alimentația publică” . conf. univ., dr., Angela 

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; 

7) 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  

8) 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; 

9) 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 

10) Jizdan Andrei Serghei, 522.02.Contabilitate; audit; analiză economică, “Particularităţile 

contabilităţii şi controlului de gestiune în entităţile de comerţ”, conducător Bajerean 

Eudochia, conf.univ.,dr.,  Popovici Angela, conf.univ., dr., Zlatina Natalia, conf.univ., 

dr.,  Cechina Ecaterina, conf.univ., dr., 1.11.2017 31.10.2021. 

11) Russu Nicolai Fiodor, 522.02.Contabilitate; audit; analiză economică Perfecţionarea 

contabilităţii şi auditului datoriilor financiare, Nederița Alexandru, prof.univ.,dr.hab., 
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Popovici Angela, conf.univ.,dr., Graur Anatol, conf.univ.,dr., Iachimovschi Anatol, 

conf.univ.,dr, 1.11.2017 31.10.2021. 

12) Țurcanu Liliana Ion, 522.02.Contabilitate; audit; analiză economică Problematici ale 

contabilității în instituțiile de învățământ cu autonomie financiară, Grigoroi Lilia, 

conf.univ.,dr., Țurcanu Viorel, prof.univ.,dr.hab., Lazari Liliana, conf.univ.,dr., Bîrcă 

Aliona, conf.univ.,dr., 1.11.2017 31.10.2021. 

13) Iavorschi Irina Petru, 522.02. Contabilitate; audit; analiză economică Perfecționarea 

informațiilor prezentate de situațiile financiare pentru fundamentarea deciziilor 

economice de utilizatori, Lazari Liliana, conf.univ.,dr., Țurcanu Viorel, prof.univ., 

dr.hab., Grigoroi Lilia, conf.univ.,dr., Grabarovschi Ludmila, conf.univ.,dr, 1.11.2017 

31.10.2021. 

14) Rencheci Diana Dmitrii, 522.02. Contabilitate; audit; analiză economică, Abordări 

conceptuale privind sistemul de supraveghere a activității și calității lucrărilor de audit, 

conf.univ.,dr., Mihail Manoli, Graur Anatol, conf.univ., dr., Curagău Natalia, conf.univ., 

dr., Iachimovschi Anatol, conf.univ., dr, 1.11.2017 31.10.2020 

▪ Număr de postdoctoranzi – 0 

▪ Număr de teze susținute – 0 

▪ Programe/proiecte de cercetare: În anul de studii 2017-2018, cadrele didactice s-au 

implicat activ în inițierea și depunerea de proiecte de cercetare în calitate de directori și 

membri: 

o ERASMUS+ 

▪ Grigoroi Lilia, Universitatea Transilvania din Brașov, România 

▪ Muntean Neli, Universitatea din Bologna, Italia. 

o Pentru organizarea manifestărilor științifice a fost câștigat proiectul 

18.00059.06.22F/ MS Conferința Științifică Internațională & quot „Contabilitatea 

și Auditul în condițiile globalizării: realizări și perspective de dezvoltare & quot”. 

Director proiect: Lazari Liliana.  

Membrii proiectului: Grigoroi Lilia, Bajan Maia, Muntean Neli, Mihaila Svetlana, 

Bădicu Galina, Chirilov Nelea, Erhan Lica, Hlaciuc Elena, Grosu Veronica, Covaliov-Rusu 

Georgeta, Condrațchi Liliana, Masko Ludmila, Kuzina Ruslana. 

 

Tabelul 11.2. Proeiecte de cercetare depuse spre competiție 

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  
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✓ Valorificarea activităților de cercetare și indicatori de performanță 

Sinteza publicațiilor ştiinţifice în perioada 2017-2018 se prezintă în tabelul 11.1, iar mai 

desfășurat în anexa 1.  

Tabelul 11.3. Statistica publicațiilor științifice în anul de studii 2017-2018 

Publicații  
Numărul de 

publicații 

Publicaţii la nivel internaţional, din care: 26 

Cărţi de specialitate publicate în străinătate la edituri de prestigiu şi recunoscute 

de comunitatea academică  

1) Controlul de gestiune în optimizarea performanșei entității. Monografie. 

Autor: Bîrcă A. 1 

Cărţi de specialitate publicate în străinătate, în calitate de coautor, la edituri de 

prestigiu sau recunoscute de comunitatea academică 

1) Проблемные аспекти та перспективи розвитку облiку, контролю, 

аналiзу i оподаткування суб’ектiв господарування в умовах 

глобалiзацii економiки. Capitol monografie colectivă. 

Autor: Țurcanu V. 1 

Articole în alte reviste ştiinţifice editate în străinătate 7 

Lucrări publicate în străinătate, în volumele unor conferinţe internaţionale 16 

Publicaţii la nivel naţional, din care: 108 

Coordonator la cărţi de specialitate (monografii) publicate în ţară la edituri de 

prestigiu şi recunoscute de comunitatea academică 

1) Contabilitatea și controlul de gestiune în entitățile producătoare de mobile. 

Monografie. Autori: Bajan M., Bajerean E. 1 

Cărţi de specialitate publicate în ţară, în calitate de coautor, la edituri de prestigiu 

şi recunoscute de comunitatea academică 

1) Financial analisys 

Note de curs. Autori: Țiriulnicova N., Muntean N. 1 

Articole publicate în reviste de categoria B 6 

Articole în culegeri 43 

Lucrări publicate în ţară, în volumele unor conferinţe internaţionale 57 

TOTAL PUBLICAŢII 160 

 

Distincții și diplome obținute:  

✓ GRIGOROI L., dr. conferențiar universitar – Diplomă de excelență la concursul 

„Profesorul anului 2017 la profesor universitar și conferențiar universitar”; 

Ala Cotelnic  

Inițiere de proiect Ersmus + Jean Monnet 2017  Lapițkaia Ludmila 
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✓ Muntean N., dr. conferențiar universitar – Diplomă cu învățământul 

    
 

✓ Muntean N., dr. conferențiar universitar – Diplomă cu asociația analiștilor 

 

✓ Manifestări științifice organizate  - 5 (la nivel internațional - 4 și național - 1)  

1. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Studenţească „Provocările contabilităţii în viziunea 

tinerilor cercetători", din 22.11.17, departamentul „Contabilitate, Audit și analiză 

economică”, ASEM în parteneriat cu Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, 

România și Universitatea de Stat din Poloțk, Belorus. 
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2. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Studenţească „Provocările contabilităţii în viziunea 

tinerilor cercetători", din 15.03.18, departamentul/facultatea „Contabilitate, Audit și 

analiză economică”, ASEM în parteneriat cu Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, 

România; Universitatea de Vest din Timișoara, România și Universitatea Națională de 

Economie din Odesa, Ukraina. 
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3. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională ,,Contabilitatea și auditul în condițiile globalizării: 

relaități și perspective de dezvoltare”, din 19-20.04.18, departamentul „Contabilitate, 

Audit și analiză economică” ASEM în parteneriat cu Asociaţia profesională ACAP, 

ACCA şi KPMG Moldova dedicată Zilei profesionale a contabilului. 
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4. Concurs Internațional Studențesc ,,Profesia contabilă – o carieră de succes”, din 

17.05.2018, ASEM în parteneriat cu Departamentul „Contabilitate, audit și finanțe” din 

cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava, România. 
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5. Masa rotundă “Delictele financiare – pericol pentru securitatea economică a ţării” din 

24.11.2017, dintre catedrele Contabilitate și Analiză Economică, Finanțe și asigurări și 

Drept public în parteneriat cu Comisariatul de poliție muncipiul Chișinău. 

 

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 

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.  
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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 13 examene pentru 

obținerea unei diplome de calificare profesională internațională - ACCA.  

✓ Altă activitate în această direcție este participarea cadrelor didactice (Grigoroi Lilia, 

Muntean Neli) la atelierile de lucru organizate de ACCA cu accentul pe compatibilitatea 

conținutirlor și ametodelor de predare invățare.  

✓ 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.  

✓ Programe comune de studii cu Diploma dublă 

▪ Acorduri intercatedrale  

▪ Programe de mobilitate (studenți – 1, cadre didactice – 2) 

Studenți: Coteț Valeria, CON 163,Université de Bretagne-Sud, Franța perioada  

Cadre didactice:  

1) Grigoroi Lilia, dr., conf. univ., Universitatea Transilvania din Brașov, 

România, perioada 

2) Muntean Neli, dr., conf.univ., Universitatea din Bologna, Italia, perioada 

 

15.  Concluzii  

▪ Dificultăți în activitatea departamentelor facultății 

✓ Pentru anul de studii 2017-2018 a fost dificilă raportarea îndeplinirii normei didactice 

pentru componentele de cercetare, inovare și transfer tehnologic, precum și activitatea 

metodică. Drept exemplu  - lucrând cadru didactic titular la ASEM cu normă deplină și 
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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. 

 

 

 

 

Decan, facultatea Contabilitate 

conf.univ., dr.                                                                                       Lilia Grigoroi 
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Anexa 1 

 

Publicaţii la nivel internaţional 

Cărţi de specialitate publicate în străinătate la edituri de prestigiu şi recunoscute de 

comunitatea academică 

1. Bîrcă A. Controlul de gestiune în optimizarea performanței entității. Monografie. Ăași: 

TipoMoldova, 2017, 12 c.a. ISBN 978-606-676-963-1 

Cărţi de specialitate publicate în străinătate, în calitate de coautor, la edituri de prestigiu 

sau recunoscute de comunitatea academică 

1. Țurcanu V., Golocealova I. Концепция капитала в условиях различных моделей 

экономического развития. В: Коллективна монография „Проблемные аспекты та 

перспективи розвитку облiку, контролю, аналiзу i оподаткування субектiв 

господарування в умовах глобалiзацii економiки: монографiя” Кривой Рiг, 2017, 

стр. 407-431, ISBN 978-617-7553-39-6 

Articole în alte reviste ştiinţifice editate în străinătate 

1. Bajan M., Ciorchina A., Trudov N. Double taxation – methods of avoiding it at national 

and international level. În: European Journal of Accounting, Finance & Business, 

Volume V/2017, Issue (XIV)/October 2017, pp. 16-21, Suceava, România, ISSN 2344-

102X, ISSN-L 2344-102X. http://www.accounting-

management.ro/index.php?pag=showcontent&issue=14&year=2017 

2. Lazari L. The accounting treatment for the revaluation surplus of fixed assets. În: 

European Journal of Accounting Finance Business Volume V/2017, Issue 

(XIV)/Octomber 2017, ISSN-L 2344-102X http://www.accounting-

management.ro/index.php?pag=showcontent&issue=14&year=2017 

3. Mihaila S., Frumusachi L., Sanduta T., Results-oriented budgeting-a tool for managing 

public health-medical institutions, la Conferinta A Century of Romanian Capital in 

Europe and its metamorphoses in the Informational, Organizată de Universitatea George 

Bacovia din Bacau si UCCM din RM, Bacau, 10-11 mai 2018. (in curs de executie)  

4. Mihaila S., Jieri N., Controllingul - sistem de informare și suport analitic pentru 

adoptarea deciziilor manageriale, Simpozionul Internațional „Universul Științelor”, Iași 

2017, ISSN: 2285-8407  

5. Tulcan S. S., Mateș D., Grosu V., Mihaila S., Socoliuc M., Aspecte contabile și fiscale 

privind cheltuielile cu amortizarea contabilă și fiscală a imobilizărilor corporale, În: 

Simpozion „Pavel Ciuce”, „Adaptabilitate, divergențe și perspective în contabilitatea și 

fiscalitatea contemporană”, Ediția XV-a, Moneasa, CECAR Filiala Arad, Ed. Casa cărții 

de știință, Cluj Napoca, 29 septembrie – 1 octombrie 2017, ISSN 2344-2239,  pp. 348-

360 

6. Țurcanu V., Focșa M., Golocealova I. Развитие методологии бухгалтерского учета 

финансовых активов в контексте МСФО. В: Журнал Житомирского 

государственного технологического университета „Проблемы теории и 

методологии бухгалтерского учета, контроля и анализа”, Житомир, nr 1, 2018, p. 

100-111 ISSN 1994-1749 

7. Zlatina, N., Manoli, M. Implementarea conceptului hărților conceptuale în cursurile de 

contabilitate. În: Fostering Knowledge Triangle in Moldova: 2017 Conference 

Proceedings. http://econpapers.repec.org/bookchap/tkpfktm17/ 

http://www.toknowpress.net/ISBN/978-9975-3129-7-4/190-194.pdf 
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предприятий” la Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Provocările contabilităţii în 

viziunea tinerilor cercetători” din 22 noiembrie 2018 

54. Драгомир, Наталья, Грачева, Лидия. Представление информации в балансе в 

соответствии с НСБУ, МСФО и Директивами ЕС. В: Prospects of accounting 

development: the young researcher’s view: науч. межд.студ. конф., 22 нояб. 2017. 

Кишинэу: ASEM, 2017, с. 243 – 248. ISBN 978-9975-75-895-6 

55. Кириллов Нелли, Ботнарь Нина, Важность анализа движения, колебания и 

стабильности человеческого потенциала для процесса принятия решений. 

International scientific student conference "Prospects of accounting development: the 

young researcher's view", November 22, 2017, Chişinău, ASEM. pp. 223-228. ISBN 

978-9975-75-895-6. 

56. Л. Грабаровская, А. Дибольская « Реформа бухгалтерского учета в Республике 

http://ase.md/files/catedre/cae/conf/conf_con_22.11.17.pdf
http://ase.md/files/catedre/cae/conf/conf_con_22.11.17.pdf
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Молдова: достижения и перспективы». International Scientific Student Conference « 

Prospects of accounting development:the young researchers view». Collection of 

articles. November 22, 2017 Cișinău, ASEM 

Citări ale publicaţiilor în lucrări ştiinţifice naţionale 

1. Chirilov N. Abordări conceptuale privind conţinutul capitalului propriu 

CZU:657.411:334.722.8 

http://ase.md/ro/facultatea/contabilitate/catedra/cae/activitatea-stiintifica.html 

2. Mihaila S., Brad E. The importance and classification of documentation in accounting 

.http://ase.md/ro/facultatea/contabilitate/catedra/cae/activitatea-stiintifica.html 

Participări la conferinţe ştiinţifice 

Membru în comitetul ştiinţific al unor conferinţe internaţionale (seminare ştiinţifico-

practice, congrese, workshopuri) organizate în străinătate 

1. Grigoroi L.  INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Accounting, Audit, 

Analysis: Science and Studies Retrospective and Perspective, February 8-9, 2018 

VILNIUS | LITHUANIA http://www.3akonferencija.ef.vu.lt/informacija/organizatoriai/  

2. Grigoroi L. IECS 2018: 25TH INTERNATIONAL ECONOMIC CONFERENCE. 

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu  

https://easychair.org/smart-program/IECS2018/  

3. Mihaila S. Sesiunea de comunicări științifice a studenților în - extenso (Științe 

economice) Ediţia a XVIIIa Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 

20.04.2018 

4. Mihaila S., Bădicu G. 31st IBIMA International Conference, 25-26 April 2018, Milan, 

Italy http://ibima.org/conference/31st-ibima-conference/#ffs-tabbed-13  

Membru în comitetul ştiinţific al unor conferinţe internaţionale organizate în ţară  

1. Grigoroi L. Conferința Științifică Internațională "Competitivitatea și inovarea în 

economia cunoașterii", (22-23 septembrie 2017) 

http://ase.md/files/publicatii/electronice/conf_09.17_teze_2.pdf  

2. Grigoroi L., Lazari L., Bajan M., Erhan L., Muntean N.,  Mihaila S., Grabarovschi L. 

„Prospects of accounting development: the young researcher s view” International 

Scientific Student Conference din 22 noiembrie 2017, Chişinău, 2018, 

http://ase.md/ro/facultatea/contabilitate/catedra/cae/activitatea-stiintifica.html 

3. Grigoroi L., Lazari L., Țurcanu V., Bîrcă A.,  Graur A., Mihaila S., Bajan M., Bădicu G. 

„Provocările contabilității în viziunea tinerilor cercetători” International Scientific 

Student Conference  din 15 martie 2018, Chişinău 2018, în curs de apariţie 

4. Grigoroi L., Lazari L., Țurcanu V., Bîrcă A., Muntean N., Harea R., Graur A. Bajan M., 

Erhan L., Bădicu G., Nederița A., Grumeza D., Mihala S., Ștahovschi A., Gavriliuc L. 

Contabilitatea şi auditul în condiţiile globalizării: realităţi şi perspective de dezvoltare,  

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, 19-20 aprilie 2018, ASEM, Chişinău 

http://ase.md/ro/facultatea/contabilitate/catedra/cae/activitatea-stiintifica.html 

5. Mihaila S. Conferința științifică internațională „Fostering Knowledge Triangle in 

Moldova 26-27 aprilie 2018 

6. Mihaila S. Conferința științifică internațională „Paradigme financiar contabile in 

viziunea tinerilor cercetatori”, 15 decembrie 2017, Chișinău, USM 

7. Ștahovschi A. Conferinţa ştiinţifică cu participare internațională. „ Dezvoltarea armatei 

naționale în contextul aprofundării reformelor democratice”. Academia Militară a 

Forțelor Armate. Chișinău. 1.03. 2018 

Prezentări în plen la conferinţe internaţionale organizate în străinătate 

1. Muntean N. O filp de istorie a învățământului economic din RM, Centenar 100, 

Conferința anuală a cadrelor didactice și de cercetare care predau Analiza economico-

financiară ”Provocări ale Analizei economico-financiare în economia globală”, 25-27 

mai 2018 

http://ase.md/ro/facultatea/contabilitate/catedra/cae/activitatea-stiintifica.html
http://ase.md/ro/facultatea/contabilitate/catedra/cae/activitatea-stiintifica.html
http://www.3akonferencija.ef.vu.lt/informacija/organizatoriai/
https://easychair.org/smart-program/IECS2018/
http://ibima.org/conference/31st-ibima-conference/#ffs-tabbed-13
http://ase.md/files/publicatii/electronice/conf_09.17_teze_2.pdf
http://ase.md/ro/facultatea/contabilitate/catedra/cae/activitatea-stiintifica.html
http://ase.md/ro/facultatea/contabilitate/catedra/cae/activitatea-stiintifica.html
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Prezentări în plen la conferinţe internaţionale organizate în ţară 

1. Bîrcă A.  Controlul de gestiune: între contabilitate și strategiile manageriale. În: Conferinţa 

Ştiinţifică Internaţională "Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii" din 22-23 

septembrie 2017,  ASEM 

2. Mihaila S. Conferința Științifică Internațională „Paradigme moderne ale economiei și 

antreprenoriatului inovativ” Ediția – XII-a, 3-4 noiembrie 2017, USM, Chișinău 

Prezentări în plen la conferinţe naţionale 

1. Cechina E. Conferinţa naţională a contabililor din RM „Dimensiunile profesiei contabile 

în contextul noii legi a contabilităţii şi raportării financiare”, Chişinău, 4 aprilie 2018. 

Comunicarea „Aşteptările comunităţii contabililor profesionişti de la reformele 

implementate în domeniu” 

Moderator, coordonator workshop la conferinţe internaţionale organizate în ţară 

1. Caraman S., Muntean N., Cușmăunsă R. Moderator secţiunea „Contabilitate; audit; 

analiză economică”, Simpozionul Ştiinţific al Tinerilor Cercetători, ASEM, 27-28 aprilie 

2018 

2. Grabarovschi L.„Prospects of accounting development: the young researcher's view", 

November 22, 2017, Chişinău, ASEM 

3. Grigoroi L., Lazari L., Zlatina N. Contabilitatea şi auditul în condiţiile globalizării: 

realităţi şi perspective de dezvoltare,  Conferinţa Ştiinţifică Internaţională,19-20 aprilie 

2018, ASEM, Chişinău http://ase.md/ro/facultatea/contabilitate/catedra/cae/activitatea-

stiintifica.html 

4. Lazari L., Graur A., Bajan M. Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii, 

Conferinţă Ştiinţifică Internaţională, 22-23 septembrie 2017, ASEM, Chişinău, 

subsecţiunea 4.2 Contabilitatea şi Analiza Economică: provocări profesionale şi 

perspective de dezvoltare 

5. Manoli M., Grabarovschi L. Simpozionului ştiinţific internaţional al tinerilor cercetători 

ediţia a XVI-a 27 – 28 aprilie 2018, Chișinău, secțiunea 4:Contabilitate, audit, analiză 

economică - doctorat 

6. Mihaila S. 14.05.18, Etapa preliminară CSI Profesia contabila o cariera de succes  

7. Mihaila S. 15.03.2018, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Studenţească Provocările 

contabilității în viziunea tinerilor cercetători, ed. A II-a, 2018,  

8. Mihaila S. 17.05.18, Etapa finala CSI Profesia contabila o cariera de succes 

9. Mihaila S. Conferința științifică internațională „Fostering Knowledge Triangle in 

Moldova 26-27 aprilie 2018 pe sectiune  

Moderator, coordonator workshop la conferinţe naţionale 

1. Muntean N. Cerc științific Workshop în parteneriat cu compania EFES Vitanta Brewery, 

24.11.2017 

2. Muntean N. Seminar științific Știința deschisă 26.04.2018 

Comunicări orale la conferinţe internaţionale organizate în străinătate 

1. Erhan L., Paladi V., Oroșan I. The impact of information technology on the accounting 

system. În: Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor și a zonelor 

transfrontaliere: conferința științifică internațională, Iași, 10.11.2017 

2. Gavriliuc L. 28 noiembrie 2017  "Основные тенденции и анализ развития легкой 

промышленности в Республике Молдова" in  I Международной научно-

практической конференции «Международные коммуникации в индустрии моды» 

с 28 по 29 ноября 2017 года, organizata de catre Санкт-Петербургский 

государственный университет промышленных технологий и дизайна, S.-

Petersburg, Rusia ( a prezentat comunicarea prin intermediului video) 

3. Muntean N. Bankruptcy Risk Analysis in the Wine Sector at the Companies from 

Republic of Moldova, IECS2018 

4.  Ștahovsci A.  Particularitățile supravegherii bancare în spațiul Uniunii Europene.  

Conferința științifică internațională „Dezvoltarea economico – socială durabilă a 

http://ase.md/ro/facultatea/contabilitate/catedra/cae/activitatea-stiintifica.html
http://ase.md/ro/facultatea/contabilitate/catedra/cae/activitatea-stiintifica.html
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euroregiunilor și a zonelor transfrontaliere”. Academia Română, filiala Iaşi, Institutul de 

Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” Iaşi, 10.11.2017 

5.  Ștahovsci A. Cooperarea transfrontalieră între administrațiile fiscale ale UE. Conferința 

științifică internațională „Progrese în teoria deciziilor economice în condiții de risc și 

incertitudine”, Academia Română, filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice şi 

Sociale „Gh. Zane” Iaşi, 6.10.2017 

Comunicări orale la conferinţe internaţionale organizate în ţară 

1. 26-27 april, 2018 – Competența contabilului profesionist factor decisiv al succesului 

organizațional durabil 

2. BAJAN M. Exercitarea controlului de gestiune prin prisma costurilor de producţie. 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Competitivitatea şi inovarea în economia 

cunoaşterii” din 22–23 septembrie 2017, Chișinău: ASEM. 

3. Bădicu G. Mediul educațional ca  factor al dezvoltării  studentului. Conferinţa Ştiinţifică 

Internaţională „Fostering Knowledge Triangle in Moldova” ediţia IV din 26 - 27 aprilie 

2018, ASEM 

4. Bădicu G., Performanța financiarăîn contextul contabil național: actualitate și 

perspectivă.  În: Paradigme financiar-contabile în viziunea tinerilor cercetători: 

conferința științifică internațională, Chișinău, USM, 15.12.2017. 

5. Bîrcă A. Metoda ABC: studiu de caz privind rolul costurilor indirecte în cadrul deciziilor 

manageriale. În: Conferinţa ştiinţifică internaţională  „Contabilitatea  şi  auditul  în  condiţiile  

globalizării:  realităţi  şi  perspective  de  dezvoltare",  19-20 aprilie 2018 

6. Caraman S. Contabilitatea mediului – parte componentă a contabilităţii tradiţionale. 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională ”Provocările contabilităţii în viziunea tinerilor 

cercetători”, ediţia II, 15 martie 2018, ASEM. 

7. Caraman S. Particularităţi şi direcţii de perfecţionare ale contabilităţii combustibilului. 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Paradigme financiar-contabile în viziunea tinerilor 

cercetători”, 15 decembrie 2017, USM. 

8. Călugăreanu D. The 4th Annul International Scientific and Practical Forum „Fostering 

knowledge Tiangle in Moldova”. 26-27 april, 2018 – Dezvoltarea metodelor de analiză a 

performanțelor pe baza indicatorilor de rentabilitate. 

9. Cechina E. Conferinta Stiintifica Internationala „Paradigme financiar-contabile in 

viziunea tinerilor cercetatori”, 15 decembrie 2017, USM 

10. Chirilov, N. Determinarea și analiza bonității solicitantului de credit. In: Paradigme 

financiar-contabile în viziunea tinerilor cercetători: conf. șt. intern., 17 decembrie 2017. 

Chisinau: USM 

11. Chirilov, N. Impactul analizei corelației dintre capitalul propriu și capitalul social asupra 

procesului decizional. In: Dezvoltarea relațiilor comerciale din perspectiva integrării 

economice a Republicii Moldova în circuitul economic internațional: conf. șt. intern., 

21-22 sept. 2017. Chisinau: UCCM, INCE 

12. Cojocari A. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională ”Contabilitatea și auditul în condițiile 

globalizării:realități și perspective de realizare”, 19-20 aprilie 2018, Ediția a VII-a,  

ASEM 

13. Curagău Natalia, „Grupurile de entităţi din punct de vedere a concepţiei juridice şi 

fiscale” la Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Fostering Knowledge Triangle in 

Moldova” ediţia IV din 26 - 27 aprilie 2018, ASEM 

14. Erhan L., Organizational culture and its impact on the quality of accounting information 

systems. În: Paradigme financiar-contabile în viziunea tinerilor cercetători: conferința 

științifică internațională, Chișinău, USM, 15.12.2017. 

15. Erhan L., The importance of teamwork in the PBL approash based on the AESM 

experience.  Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Fostering Knowledge Triangle in 

Moldova” ediţia IV din 26 - 27 aprilie 2018, ASEM 

16. Grabarovschi L. « Politici și tratamente contabile privind evaluarea imobilizărilor 
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necorporale». Conferința științifică internațională « Competitivitatea și inovarea în 

economia cunoașterii». 22-23 septembrie 2017, Chișinău, ASEM 

17. GRAUR A. Recunoașterea veniturilor în cadrul campaniilor de fidelizare a clienților prin 

prisma IFRS15 “Venituri din contractele cu clienții”. La: Conferință Științifică 

Internațională “Contabilitatea și auditul în condițiile globalizării: realități și perspective 

de dezvoltare”, ediția VII-a, 19-20 aprilie 2018, ASEM, 

http://ase.md/files/catedre/cae/conf/conf_con_20.04.18.pdf 

18. Grumeza D. ”Auditul decontărilor cu personalul privind remunerarea muncii” 

"Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii", conferinţa ştiinţifică 

internaţională (2017 ; Chişinău). Conferinţa Ştiinţifică Internaţională "Competitivitatea 

şi inovarea în economia cunoaşterii", (22-23 septembrie 2017) 

19. Lapitkaia L. Conferința internaționala Jean Monnet 22-23 septembrie 2017 Liudmila 

LAPITKAIA ”Requirements for the disclosure of financial information for smes in 

accordance with european and national legislation”  

20. Lapitkaia L. Conferința științifică internațională ASEM 22-23 septembrie 

2017”Competivitatea și inovarea în economia cunoațteii” Raportarea integrată: 

componența și modul de dezvăluire a informației, 

21. Lapitkaia L. Prospects of development of accounting using cloud technologies (mcloud) 

„Accounting and auditing in the globalized conditions: realities and prospects for 

development”, organized by the ASEM, KPMG, ACCA, ACAP, Moldova on April 19-

20, 2018 

22. Lapitkaia L. The role of accounting in the conditions of the Fourth Industrial Revolution 

Liudmila Lapitkaia-PhD, TRIANGLE - 2018, 4th Annual International Forum 

“Fostering Knowledge Triangle in Moldova” (TRIANGLE-2018), on 26-27 April 2018.  

23. Lazari L. International  Scientific Conference Competitiveness and innovation in 

Knowlwdge economy, 22-23.09.17 

24. Melnic G. Conferința științifico-practicг internaționalг Aspecte interdisciplinare ale 

învățământului superior contemporan, Universitatea Americană Din Moldova, 10 mai 

2018 ”Particularitățile marketingului în organizații necomerciale” 

25. Mihaila S. 26.04.2018 - Mediul educațional ca factor al dezvoltării studentului. Triangle 

2018, ASEM. 

26. Muntean N. Analiza comparată a stabilității financiare bazate pe calculul indicatorilor absoluți. 

International  Scientific Conference Competitiveness and innovation in Knowlwdge 

economy, 22-23.09.17 

27. Nederița A. „Armonizarea cadrului normativ al contabilităţii din Republica Moldova cu 

acquis-ul comunitar” în plenul conferinţei  „Contabilitatea şi auditul în condiţiile 

globalizării: realităţi şi perspective de dezvoltare”, ediţia a  

VII-a, 19-20 aprilie 2018,mun.Chişinău   

28. Nederița A. „Modernizarea cadrului normativ al contabilităţii în contextul implementării 

acordului de asociere „Republica Moldova – Uniunea Europeană” la Conferinţa 

ştiinţifică internaţională „Competitivitatea  şi inovarea în economia cunoaşterii”, 22-23 

septembrie 2017, Chişinău, ASEM 

29. Popovici A. Conferința Științifică Internațională ”Competitivitatea și Inovarea în 

economia cunoașterii”, 22-23 septembrie 2017,ASEM 

30. Ștahovshi A. Gestiunea și auditul sistemelor electronice privind transferurile de resurse 

bănești. Conferința științifică internațională „Competitivitatea și inovarea în economia 

cunoașterii”, 22 – 23.09.2017. Chisinău ASEM. 

31. Ștahovshi A. Metode moderne de analiză a managementului public. Conferința 

internațională ştiinţifico-practică „Teoria şi practica administrării publice”, 25 de ani de 

elaborări  teoretice și realizări practice în domeniul administrării publice. 17.05.2018. 

Chișinău:  Academia de Administrație Publică 

32. Ștahovshi A. Perspectiva armonizării fiscale în UE. Conferința științifică internațională 

http://ase.md/files/catedre/cae/conf/conf_con_20.04.18.pdf
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aniversară Universitas Europaea: Spre o societate a cunoașterii prin europenizare și 

globalizare. 13-20.10.2017. Chișinău, ULIM  

33. Ștahovshi A. Strategia și controlul dezvoltării sistemului de servicii şi produse bancare şi 

implementarea în sistemul bancar autohton. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 

"Contabilitatea şi auditul în condiţiile globalizării: realităţi şi perspective de dezvoltare. 

Chișinău, ASEM. 19-20.04.2018 

34. The 4th Annul International Scientific and Practical Forum „Fostering knowledge 

Tiangle in Moldova” 

35. Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor de stat în Moldova 

(denumirea conferenței), 26 iunie, 2018 

36. Zlatina N. The 4th Annul International Scientific and Practical Forum „Fostering 

knowledge Tiangle in Moldova”. 26-27 april, 2018 - Competența contabilului 

profesionist factor decisiv al succesului organizațional durabil 

37. Мишова Татиана, Постолаки Борис. Conferinţa ştiinţifică internaţională 

„Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii” (22 – 23 septembrie 2017), vol. 

III, pag. 99-104, Cовершенствование использования современных программных 

продуктов, для проведения аудита 

Comunicări orale la conferinţe naţionale  

1. Ștahovshi A. Problematica securității informaționale și metode de protecţie a sistemelor 

informaţionale. Conferința științifică interuniversitară „Evoluţia ştiinţei militare în 

contextul noilor ameninţări la securitatea naţională şi regională”. Chisinau,  Academia 

Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” 21.12.2017.  

2. Ștahovshi A. Problemele strategice ale atragerii investiţiilor. Conferința  

interuniversitară „Dezvoltarea armatei naţionale în contextul aprofundării reformelor 

democratice”. Chisinau,  Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”.   

1.03.2018. 

Managementul cercetării 

Director/coordonator de proiecte de cercetare/cercetare-dezvoltare obţinut prin 

competiţie internaţională 

1. Curagău N. Proiectul „Creşterea performanţei sistemului educaţional prin implementarea 

analizei impactului de reglementare şi participare responsabilă a OSC în domeniul 

educaţiei” din cadrul proiectului FHI 360 „Parteneriate pentru o Societate Civilă 

Durabilă în Moldova” (MPSCS), finanțat de Agenția SUA pentru Dezvoltare 

Internațională (USAID) - RIA. 

August 2017 – Martie 2018 

Director/coordonator de proiecte de cercetare/cercetare-dezvoltare obţinut prin 

competiţie naţională 

1. Lazari L. Proiect Organizarea manifestărilor Ştiinţifice Internaţionale 2018, număr de 

înregistrare 18.00059.06.22F/MS Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Contabilitatea şi 

Auditul în condiţiile globalizării: realităţi şi perspective de dezvoltare, 19-20.04.18 

2. Muntean N. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Analiza economico-financiară în 

contextul raportării integrate: paradigme educaționale și provocări profesionale, număr 

de înregistrare 17.00059.06.15F/MS, perioada aprilie-decembrie 2017 

Membru în echipa proiectului de cercetare/cercetare-dezvoltare obţinut prin competiţie 

internaţională 

1. activitatea „Training: Scriere de proiecte şi raportare”. Perioada: Aprilie 2017 - 

Octombrie 2017; 

2. Curagău N. Ambasada SUA Proiectul: „International Education Week / Săptămâna 

Internațională a Educației”, Perioada: 9 octombrie 2017 - 30 noiembrie 2017; 

3. Curagău N. AO Alianţa Franceză din Moldova, curs de pregătire a examinatorilor FCE 

http://www.fhi360.md/
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si CAE, CAMBRIDGE. Perioada: Mai 2018 – Iunie 2018 

4. Curagău N. AO Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, Proiectul: Școala Mea. 

Perioada: Aprilie – Decembrie 2017 şi Aprilie – Decembrie 2018; 

5. Curagău N. AO HelpAge International Proiectul „Îmbătrânire şi Sănătate”, finanțat de 

Swiss Red Cross,  

6. Curagău N. Georgia, Moldova, Ukraine”. Perioada: Februarie 2018 – Aprilie 2018. 

7. Curagău N. Re-grantare Asociația „Armenian Progressive Youth” (Armenia), Proiectul 

de parteneriat „Toți 

8. Cutagău N. Neighborhood Civil Society Facility Regional Actions: Creating Synergies 

and Integration, in Eastern Neighborhood Partner Countries: Armenia, Azerbaijan, 

Belarus, Georgia, Moldova, Ukraine) GDSI - Proiectul „Acţiuni regionale, de vecinătate 

ale societății civile: integrarea și crearea sinergiilor în ţările partenere din vecinătatea 

estică: Armenia, Azerbaidjan, Belarus,  

9. Muntean N. Modernizarea infrastructurii de cercetare pentru facilitatea participării în 

proiecte Europene Dezvoltarea-crearea Centrului de cercetări interdisciplinare șide 

fontieră în științe cognitive, RMD-RESINFRA-2017-1-0035, perioada ianuarie-

decembrie 2017 

10. tinerii contează”/”Everybody counts” Perioada: Aprilie 2017 – Octombrie 2017; 

Membru în echipa proiectului de cercetare/cercetare-dezvoltare obţinut prin competiţie 

naţională 

1. Curagău N. Asociația Bibliotecarilor din RM, Proiectul: „Managementul de proiecte în 

biblioteci”. Perioada: Iulie 2017 – Aprilie 2018 

2. Curagău N. Ministerului Tineretului şi Sportului: ,,Dezvoltarea modelelor de abilitare 

socioeconomică și implicare civică a tinerilor din colegii”. Perioada: Aprilie – 

Decembrie 2017; 

3. Grigoroi L., Bajan M., Chirilov N., Muntean N.,  Erhan L., Mihaila S., Bădicu 

G.18.00059.06.22F/MS.  Conferința Științifică Internațională & quot „Contabilitatea și 

Auditul în condițiile globalizării: realizări și perspective de dezvoltare & quot ” 

4. Manoli M. Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, 

a întreprinderilor de stat și autorităților locale din Republica Moldova(IDIS Viitorul în 

parteneriat cu Institutul pentru reforme Economice și Sociale din Slovacia –INEKO) 

5. Popovici A. Membru în echipa proiectului de cercetare-dezvoltare în domeniul 

contabilității și prezentarea concluziilor în proiectul de elaborare a actelor normative 

Membru în colegiul de redacţie al revistelor de specialitate de categoria A sau editate în 

străinătate, recunoscute de comunitatea academică naţională 

1. Grigoroi L. Membru în Colegiul editorial științific al revistei Audit financiar, România, 

ISSN – 1583–5812, pentru formatul tipărit, ISSN – 1844-8801, pentru formatul 

electronic, Revista este indexată în ProQuest, Ebsco, Cabells, Ulrichs, SCIPIO 

2. Grigoroi L. Membru în Colegiul editorial științific al revistei Журнал «Вестник 

профессиональных бухгалтеров  http://www.ipbr.org/vestnik/en/editorial-board/  

3. Grigoroi L. Membru în Colegiul editorial științific al revistei Независимый аудитор. 

Ucraina,  Revista este indexată în Ebsco, 

4. Grigoroi L., Lazari L., Țurcanu V.,  Harea R., Graur A., Mihaila S., Paladi V.European 

Journal of Accounting Finance Business Issue ISSN-L 2344-102X  

http://www.accounting-management.ro/index.php? 

http://npv.n-auditor.com.ua/ua/vcheni/item/534-grigoroi-lilia.html  

5. Mihaila S. Ecoforum, Romania, USV, Suceava 

http://ecoforumjournal.ro/index.php/eco/about/editorialTeam  

6. Mihaila S. EconPapers, Fostering Knowledge Triangle 2017 

http://econpapers.repec.org/bookchap/tkpfktm17/  

7. Nederița A. Revista „Economy Transdisciplinarity Cognition Journal”, România 

8. Țurcanu V. Журнал Житомирского государственного технологического 

http://www.ipbr.org/vestnik/en/editorial-board/
http://www.accounting-management.ro/index.php
http://npv.n-auditor.com.ua/ua/vcheni/item/534-grigoroi-lilia.html
http://ecoforumjournal.ro/index.php/eco/about/editorialTeam
http://econpapers.repec.org/bookchap/tkpfktm17/
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университета „Проблемы теории и методологии бухгалтерского учета, контроля и 

анализа” http:// www.pbo.ztu.edu.ua  

Membru în colegiul de redacţie al revistelor de specialitate naţionale, recunoscute de 

comunitatea academică, de categoria B şi C 

1. Grigoroi L., Țurcanu V., Dima M. Contabilitate si audit   
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