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1. CADRUL JURIDIC ȘI ORGANIZATORIC AL INSTITUȚIEI DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR 

Date generale despre facultate 

 

Facultatea „Contabilitate” activează ca subdiviziune didactic-științifică și administrativă în 

cadrul ASEM de la fondarea ASEM în 1991. Deci facultatea „Contabilitate” ASEM sărbătorește anul 

acesta aniversarea de 30 ani de ascensiune în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova..  

Inițial, la fondarea ASEM, 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 

activează cu trei catedre. În anul 2014 se comasează catedrele „Contabilitate” și „Analiza activității 

economice”, formând catedra „Contabilitate și Analiză Economică”. Deci, începând cu 2014, 

facultatea funcționează din nou cu două catedre: „Contabilitate și audit” și „Contabilitate și analiză 

economică”. Începând cu 01 ianuarie 2018, ca rezultat al implementării 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 fizică 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” include două departamente, și anume: „Contabilitate, Audit și Analiză 

Economică” https://caae.ase.md/ 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;  

 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 educațională a Facultății „Contabilitate” este una flexibilă, adaptată la cerințele pieței 

muncii și ale mediului socio-economic din Republica Moldova. Programele și modulele sunt 

compatibile și aliniate la standarde naționale și 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 

https://contabilitate.ase.md/
https://ase.md/facultati-si-catedre-asem/
https://caae.ase.md/
http://www.accaglobal.com/gb/en.html
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multiple și 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.   

 

2. STRUCTURA INSTITUȚIEI DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR (FACULTĂȚII) 

Consiliul facultății: când a fost ales, componența nominală 

Organul decizional și deliberativ care asigură conducerea, îndrumarea și controlul activității 

de învățământ și cercetare din cadrul facultății „Contabilitate” este Consiliul Facultății 

Contabilitate, care a fost aprobat prin ordinul nr. 128-A al Rectorului ASEM din 26 octombrie 2020. 

Consiliul facultății „Contabilitate” este format din 15 membri, dintre care 4 studenți ce dețin ¼ din 

totalul de membri sau o pondere de 25% din totalul de membri. Componența nominală a membrilor 

Consiliului facultății Contabilitate este prezentată în tabelul 1.1.  

Tabelul 1.1. Componența nominală a membrilor Consiliului facultății Contabilitate 
Nr 

d/o 

N., P.  

membrilor 

Consiliului 

facultății 

Funcția și postul deținut 

1.  Grigoroi Lilia Președintele Consiliului, decan facultatea Contabilitate, dr., conf. univ., 

departamentul „Contabilitate, audit și analiză economică” 

2.  Bajan Maia Vicepreședintele Consiliului, prodecan facultatea Contabilitate, dr., conf. 

univ., departamentul „Contabilitate, audit și analiză economică” 

3.  Lazari Liliana Șef departament, dr., conf. univ., departamentul „Contabilitate, audit și 

analiză economică” 

4.  Scutelnic Vasile Șef departament, lector univ., departamentul „Educația fizică și sport” 

5.  Cotoros Inga dr., conf. univ., departamentul „Contabilitate, audit și analiză economică” 

6.  Caraman Stela lector univ., departamentul „Contabilitate, audit și analiză economică” 

7.  Cușmăunsă 

Rodica 

dr., conf. univ., departamentul „Contabilitate, audit și analiză economică” 

8.  Mihaila Svetlana dr., conf. univ., departamentul Contabilitate, audit și analiză economică 

9.  Bădicu Galina dr., conf. univ., departamentul „Contabilitate, audit și analiză economică 

10.  Voluța Victor KPMG Moldova, Reprezentant al mediului de afaceri 

11.  Chirilov Nelea dr., conf. univ., departamentul „Contabilitate, audit și analiză economică” 

12.  Guzun Iraida  Studenta facultății „Contabilitate” gr. CON 191 

13.  Calancea Maria Studenta facultății „Contabilitate” gr. CON 182 

14.  Grițcu Alexandru  Student al facultății „Contabilitate” gr. CON 201 

15.  Savcic Maria  Studenta facultății „Contabilitate” gr. CON 202 

 

Prezența studenților în Consiliul Facultății are o pondere de 26,66 %, ceea ce depășește 

limita minimă de 25 % a cadrului normativ.  Totodată, componența Consiliului include și un 

reprezentant al mediului de afaceri.  

Structura după gen al membrilor Consiliului se prezintă în tabelul 1.2. 

Tabelul 1.2. Structura după gen al membrilor Consiliului facultății Contabilitate 

Total membri Femei Bărbați 

15 persoane 12 3 

100 % 80 % 20,0% 

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

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

https://contabilitate.ase.md/consiliul-facultatii/
https://contabilitate.ase.md/consiliul-facultatii/
https://contabilitate.ase.md/consiliul-facultatii/
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Activitatea Consiliului facultății Contabilitate s-a desfășurat conform planului de activitate 

aprobat la ședința din 08 septembrie 2020 și a presupus atât coordonarea activității facultății cât și 

preocupări manageriale privind dezvoltarea educației contabile conform standardelor europene.  

Consiliul Facultății Contabilitate se convoacă în ședințe ordinare, în conformitate cu planul 

său de activitate, de regulă o dată la două luni, la inițiativa Președintelui Consiliului. De asemenea se 

poate convoca în ședințe extraordinare, la inițiativa decanului sau a o treime dintre membri.  

În cursul anului de studii 2020-2021, activitatea Consiliului Facultății de Contabilitate s-a 

desfășurat în concordanță cu planul de activitate pentru anul 2020-2021, aprobat la ședința din 08 

septembrie 2020, pr. v. 1 și coordonat la aceiași dată cu Rectorul ASEM, respectând integral actele 

normative în vigoare în domeniul învățământului superior și a regulamentelor universitare interne. 

Realizarea ședințelor a fost conformă cu cele planificate în planul de activitate, cu mici abateri 

calendaristice dictate de consecințele Covid-19. 

Deci, au fost planificate 8 ședințe de lucru ale Consiliului. Dintre aceste 8 ședințe au fost 

realizate 9 ședințe, activitatea cărora a fost documentată în cele 9 procese verbale ale ședințelor 

Consiliului. Dintre cele 9 ședințe 8 au fost ordinare și 1 extraordinară. Toate ședințele Consiliului au 

fost in format online, utilizând platformele googlemeet și microsoft teams.  

Astfel la prima ședință a Consiliului de la începutul lunii septembrie 2020 (08 septembrie 

2020) au fost discutate rezultatele admiterii 2020, analizate și aprobate obiectivele calității și planurile 

de activitate ale departamentelor și ale facultății pentru anul de studii 2020-2021, validate 

componența Comisiei de asigurare a calității a facultății, examinate și aprobate curriculum-urile și 

fișele unităților de curs, precum și unele chestiuni administrative.  

Ședința următoare din luna octombrie 2020 (02 octombrie 2020) a fost destinată formării 

noului Consiliu. Astfel, a avut loc confirmarea componenței nominale, a președintelui și a secretarului 

Comisiei electorale pentru formarea consiliului facultății. A fost aprobat graficul alegerilor membrilor 

în Consiliul Facultății.   

 La ședința din noiembrie 2020 (10 noiembrie 2020) au fost discutate rezultatele activității 

didactice pe facultate pentru anul de studii 2019-2020, rezultatele participării și organizării secțiunii 

de contabilitate în cadrul conferinței științifice din 25-26 septembrie 2020 „Competitivitatea și 

inovarea în economia cunoașterii”.  

Ședința din luna decembrie (08 decembrie 2020) s-a discutat despre rezultatele activității de 

cercetare și inovare a cadrelor științifice din cadrul facultății, despre starea actuală și direcțiile de 

sporire a potențialului științific al departamentelor. S-a aprobat planul manifestațiilor științifice pentru 

anul 2021. De asemenea s-au analizat rezultatele academice referitoare la testul I și II. Un subiect 

specific anului de studii 2020-2021 a fost despre asigurarea metodică și organizarea procesului de 

predare-învățare-evaluare la programul de studii „Contabilitate” in anul de studii 2020-2021 în 

condițiile epidemiologice de COVID-19. Pentru pregătirea acestui subiect a lucrat o echipă, în mare 

parte formată din studenți, condusă de prodecanul Bajan Maia, după cum urmează: Grigoroi Lilia, 

dr., conf. univ., decan; Bajan Maia, dr., conf. univ., prodecan; Calancea Maria, studentă CON 182; 

Guzun Iraida, studentă CON 191; Savciuc Maria, studentă CON 202; Grițcu Alexandru, student CON 

203; Dabija Violeta, studentă CON 181; Bujilova Iulia, studentă CON 193; Galiurova Daria, studentă 

CON 204. Modul de investigare – sondaj online https://docs.google.com/forms/ . Grupul țintă – 

studenții ciclul I Licență, facultatea Contabilitate, învățământ cu frecvență, aproximativ 200 studenți. 

Respondenți 145 persoane, 73% din grupul țintă. In final au fost trase următoarele concluzii: 1) 

Studenții pledează pentru testele/examenele plasate în platforme educaționale; 2) Pledarea pentru 

utilizarea platformei Moodle pentru stocarea materialelor didactice; 3) În viziunea studenților cea mai 

eficientă platformă de organizare a procesului de predare-învățare-evaluare este considerată 

platforma Moodle; 4) Suportul curricular în format digital este insuficient pentru organizarea unui 

proces de predare-învățare-evaluare eficient, calitativ și transparent. Concluziile: 1) Se recomandă 

utilizarea platformelor educaționale care permit organizarea și monitorizarea unui proces calitativ de 

predare-învățare-evaluare, drept exemplu Moodle. 2) A intensifica lucrul în elaborarea suportului 

curricular în format digital. 

https://contabilitate.ase.md/raport/
https://contabilitate.ase.md/consiliul-facultatii/
https://contabilitate.ase.md/raport/
https://ase.md/reglementari-asem/
https://docs.google.com/forms/
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În luna februarie 2021 (09 februarie 2021) s-a discutat despre cooperarea internațională ca 

factor de creștere a vizibilității și atractivității facultății Contabilitate ASEM pentru studii și cercetare. 

Alinierea activităților facultății Contabilitate ASEM la practicile academice din țările Uniunii 

Europene și alte state cu nivel înalt de dezvoltare. Mobilitatea internațională a studenților și 

personalului ştiinţifico-didactic din cadrul facultății Contabilitate ASEM. raportor și șef de echipă – 

Chirilov Neli. La acest subiect au fost trase următoarele concluzii: Pentru sporirea calității proceselor 

implementării Strategiei de Internaționalizare a ASEM de către facultatea Contabilitate se propune 

pentru anii 2021-2023: 1) Creșterea numărului de programe cu dublă diploma în parteneriat cu 

universități străine. De exemplu, cu universități din fosta URSS (ex: Ucraina, Bielorusia, Rusia etc.) 

cu predare în limba rusă. 2) Crearea de programe noi cu predare în limbi de circulație internațională. 

3) Susținerea participării cadrelor didactice ASEM pentru misiuni de predare în străinătate. 4) 

Creșterea numărului de evenimente internaționale (simpozioane, școli de vară, ateliere de lucru, 

seminare, competiții sportive, concerte, expoziții, etc.) organizate de către facultatea Contabilitate - 

ASEM. 5) Orientarea spre publicații internaționale și majorarea numărului de publicații indexate în 

baze de date internaționale.6) Creșterea numărului de candidați pentru programele de mobilități 

internaționale ale cadrelor didactice, studenților, doctoranzilor și tinerilor cercetători, inclusiv 

doctorate în cotutelă. 

În luna februarie 2020 au avut loc doua ședințe a Consiliului, la începutul și sfârșitul lunii, la 

care s-au discutat rezultatele testului II, precum și sinteza rezultatelor sesiunii de iarnă, discutând și 

despre unele acțiuni privind îmbunătățirea reușitei academice. De asemenea s-a elaborat și aprobat 

programul de activitate a zilelor ușilor deschise în cadrul facultății și de promovare a facultății în 

admiterea 2020. 

În luna aprilie au fost realizate doua ședințe ale Consiliului (09 aprilie 2021 și 27 aprilie 2021) 

în cadrul cărora s-a discutat despre așteptările, nevoile și gradul de satisfacție a absolvenților în raport 

cu programul de studiu absolvit.  

Un alt subiect a ținut de examinarea și aprobarea noilor planuri de învățământ la ciclul I 

Licență, la programul de studii „Contabilitate”. Noile planuri au fost actualizate reieșind din 

tendințele moderne în profesie, după cum urmează: 

1. Evoluții profesionale în domeniul formării profesionale contabile la nivel internaținal: 

➢ Manualul de reglementări internaționale de educație elaborate de International Accounting 

Education Standards Board https://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2021/01/HANDBOOK-

OF-INTERNATIONAL-EDUCATION-PRONOUNCEMENTS-RO.pdf  

➢ Cadrul general pentru Standardele Internaționale de Educație pentru profesioniștii contabili și 

candidații la titlul de profesionist contabil https://ceccar.ro/ro/wp-

content/uploads/2021/01/HANDBOOK-OF-INTERNATIONAL-EDUCATION-

PRONOUNCEMENTS-RO.pdf  

➢ Standardele Internaționale de Educație Pregătirea profesională inițială IES 2 – competențe 

tehnice, IES 3 – aptitudini profesionale, IES 4 – valori, etică și aptitudini profesinale 

https://www.iaesb.org/publications/standardul-interna-ional-de-educa-ie-ies-1-cerin-e-de-

acces-la-programe-de-educa-ie-profesional  

➢ Materialele recente oferite de Centrul Reformei Raportării Financiare din cadrul Băncii 

Mondiale https://cfrr.worldbank.org/sites/default/files/2021-04/resources_ru_pages_lq.pdf  

 

2. Experiențele și Planurile de învățământ din cadrul universităților: 

➢ Babeș-Bolyai, Cluj Napoca 

https://econ.ubbcluj.ro/planuri_invatamant/licenta/zi_2021_2022/CIG%20Contabilitate%20s

i%20informatica%20de%20gestiune%202021-2022.pdf  

➢ Universitatea de vest din Timișoara https://feaa.uvt.ro/fisiere/educatie/licenta/planuri-2020-

2023/CIG-Ro-plan-invatamint.pdf  

➢ ASE București https://www.ase.ro/?page=planuri_invatamant  

 

https://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2021/01/HANDBOOK-OF-INTERNATIONAL-EDUCATION-PRONOUNCEMENTS-RO.pdf
https://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2021/01/HANDBOOK-OF-INTERNATIONAL-EDUCATION-PRONOUNCEMENTS-RO.pdf
https://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2021/01/HANDBOOK-OF-INTERNATIONAL-EDUCATION-PRONOUNCEMENTS-RO.pdf
https://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2021/01/HANDBOOK-OF-INTERNATIONAL-EDUCATION-PRONOUNCEMENTS-RO.pdf
https://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2021/01/HANDBOOK-OF-INTERNATIONAL-EDUCATION-PRONOUNCEMENTS-RO.pdf
https://www.iaesb.org/publications/standardul-interna-ional-de-educa-ie-ies-1-cerin-e-de-acces-la-programe-de-educa-ie-profesional
https://www.iaesb.org/publications/standardul-interna-ional-de-educa-ie-ies-1-cerin-e-de-acces-la-programe-de-educa-ie-profesional
https://cfrr.worldbank.org/sites/default/files/2021-04/resources_ru_pages_lq.pdf
https://econ.ubbcluj.ro/planuri_invatamant/licenta/zi_2021_2022/CIG%20Contabilitate%20si%20informatica%20de%20gestiune%202021-2022.pdf
https://econ.ubbcluj.ro/planuri_invatamant/licenta/zi_2021_2022/CIG%20Contabilitate%20si%20informatica%20de%20gestiune%202021-2022.pdf
https://feaa.uvt.ro/fisiere/educatie/licenta/planuri-2020-2023/CIG-Ro-plan-invatamint.pdf
https://feaa.uvt.ro/fisiere/educatie/licenta/planuri-2020-2023/CIG-Ro-plan-invatamint.pdf
https://www.ase.ro/?page=planuri_invatamant
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3. Programul comun de studii cu Diploma dublă cu Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava 

https://seap.usv.ro/wp-content/uploads/sites/15/2020/09/cig1.pdf  

 

4. Acreditarea internaținală ACCA Asociaţia Experţilor Contabili Autorizati din Marea Britanie 

https://www.accaglobal.com/gb/en/student/exam-entry-and-administration/enter-an-

exam.html 

 

5. Prezentările, discuțiile, dezbaterile și împărtășirea experiențelor cu privire la Modalități de 

îmbunătățire a competitivității absolvenților pe piața muncii: experiența universităților 

autohtone și străine, purtate în cadrul panelului din 2.04.2021 din cadrul Conferințelor 

Științifice Internaționale de Contabilitate (desfășurate anual). 

 

6. Prevederile Plan-cadru 2020, Anexa 3 

c) un curs de limbă română de comunicare pentru studenții din grupele alolingve, inclusiv 

Tehnici de comunicare, Corespondența de afaceri etc. În scopul facilitării inserției pe piața 

muncii a absolvenților din grupele alolingve, pentru această categorie de studenți vor fi 

introduse, obligatoriu, la anii superiori, unități de curs de specialitate cu predare în limba 

română; 

d) un curs separat de Etică și cultură profesională sau includerea subiectelor ce țin de etică și 

cultură profesională în conținuturile unităților de curs/modulelor de specialitate. 

 

La ședința din  02 iunie 2021 (pr. v. nr. 8) s-au analizat rezultatele testelor I și II, discutând și 

despre unele acțiuni privind îmbunătățirea reușitei academice, s-a examinat un subiect important legat 

de orientarea profesională și competitivitatea absolvenților contabili pe piața muncii, subiect pregătit 

de prodecanul Bajan Maia. Determinarea gradului de competitivitate a absolvenților ASEM pe piața 

muncii s-a realizat prin chestionarea absolvenților ASEM - Angajabilitatea absolvenților ASEM. 

Inserția pe piața muncii a absolvenților ASEM și Sondajul pentru angajatori "Cum sunt percepuți 

tinerii specialiști de către angajatori. De asemenea s-a discutat și examinat despre candidatul facultății 

Contabilitate in calitate de Membru al Comisiei de Etică ASEM. S-a decis de a înainta conf. univ. 

Grabarovschi Ludmila.   

La ultima ședință a Consiliului din 25 iunie 2021 (pr. v. nr. 9) s-a examinat un subiect restant 

care a fost planificat spre discuții în Consiliul facultății în luna decembrie 2020: Conținutul 

curriculumului universitar la disciplina „Dreptul afacerii” din perspectiva corespunderii cerințelor 

pieței muncii și bunelor practici internaționale. Formarea abilităților și competențelor studenților 

facultății Contabilitate ASEM în domeniul Dreptului la ciclul 1, Licență. De asemenea s-au prezentat 

rezultatele examenelor de finalizare a studiilor absolvenților facultății, s-au analizat și aprobat 

rapoartele de activitate a departamentelor, Consiliului facultății, Comisiei metodice, precum și 

realizarea obiectivelor calității. Am discutat și aprobat candidații la Bursa Guvernului Osedlov Inesa, 

Con 191, absolvenții recomandați pentru Cartea de Onoare a ASEM Potorac Sorina - Con 181 și 

Dabija Violeta - Con 181, dar și absolventul cu cea mai mare medie generala – Bortă Viorica, Con 

181. 

Activitatea Consiliului a decurs într-un climat liniștit și profesional, cu consens în deciziile 

primite, fără opinii separate.     

Conducerea executivă a facultății este asigurată de Biroul Consiliului Facultății 

„Contabilitate” constituit din decan și prodecan: 

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

universitar la departamentul „Contabilitate, Audit și Analiză Economică”. 

Prodecan - Maia Bajan, Doctor în științe economice, Conferenţiar universitar la departamentul 

„Contabilitate, Audit și Analiză Economică”. 

În cadrul Decanatului facultății de Contabilitate activează un dispecer/metodit: Eugenia 

Cioară. 

Facultatea Contabilitate include două departamente, după cum urmează:  

https://seap.usv.ro/wp-content/uploads/sites/15/2020/09/cig1.pdf
https://www.accaglobal.com/gb/en/student/exam-entry-and-administration/enter-an-exam.html
https://www.accaglobal.com/gb/en/student/exam-entry-and-administration/enter-an-exam.html
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• Departamentul „Contabilitate, Audit și Analiză Economică” – șef-departament Liliana Lazari, 

Doctor în științe economice, conferențiar universitar. 

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

universitar. 

 

3. PROGRAME REALIZATE (CANTITATIV ȘI CALITATIV) ȘI FORME DE ORGANIZARE 

 

Programe de licență 

Facultatea Contabilitate pregătește specialiști la învățământul cu frecvență și frecvență 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. Durata studiilor se prezintă în tabelul 3.1.  

Tabelul 3.1.    

Durata studiilor la programul de studii „Contabilitate” 

Domeniul de 

formare 

profesională 

Program de 

studiu 

/Specialitatea 

Titlul obținut 

Durata studiilor: 

învățământ 

cu 

frecvență  

învățământ 

cu frecvență 

redusă 

învățământ 

cu 

frecvență 

redusă în 

termen 

redus 

0411. 

Contabilitate 

0411.1. 

Contabilitate 

Licențiat în 

economie, 

specialitatea 

„Contabilitate” 

3 ani 4 ani 

 

 

3 ani 

 

Programul de studii 0411.1 Contabilitate ciclul Licență este evaluată extern de ANACEC cu 

acreditare din anul 2017. 

Programul de studii „Contabilitate” este acreditat internațional de organismul profesional 

global ACCA, ceea ce confirmă că absolvenții facultății „Contabilitate” pot beneficia de 7 scutiri la 

susținerea celor 13 examene pentru o diplomă ACCA.  

Tabelul 3.2.  

Contingentul de studenți la programul de studii „Contabilitate” 

 

 Anul I de 

studii 

Anul II de 

studii 

Anul III de 

studii 

Anul IV 

de studii 

Total 

Învățământ cu frecvență  105 83 94 - 282 

Învățământ cu frecvență redusă  70 30 

 

57 90 

 

247 

Învățământ cu frecvență redusă 

în termen redus  

67 - 60 49 176 

Total  242 113 211 139 705 

 

   Programul comun de studii “Contabilitate” cu diplomă dublă organizat conform 

Acordului Interinstituțional de Program comun de studii dintre ASEM și Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, România, începând cu anul admiterii 2018. 

Selectarea candidaților se face din numărul studenților înmatriculați la ASEM în anul I la ciclul 

I Licență la Programul de studii „Contabilitate”, învățământ cu frecvență, în ordinea descrescătoare 

a mediilor de la înmatriculare.  

https://caae.ase.md/
https://caae.ase.md/mesajul-departamentului/
https://contabilitate.ase.md/
https://contabilitate.ase.md/ciclul-i-licenta/
https://contabilitate.ase.md/ciclul-i-licenta/
https://www.accaglobal.com/gb/en/student/tuition-study-options/universities/international-undergraduate.html
https://www.accaglobal.com/gb/en.html
https://contabilitate.ase.md/ciclul-i-licenta/
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Studiile de bază se fac în ASEM, cu mobilități scurte în Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, România. Cazarea si hrana pentru perioada mobilității se suportă de către studenți, iar 

cazarea de către universitatea parteneră.   

Marea parte a disciplinelor de la programul comun de studii se recunosc și se echivalează, 2-

3 discipline anual se studiază suplimentar în paralel cu programul de bază din ASEM, iar studiile se 

soldează cu obținerea a doua diplome: ASEM specialitatea „Contabilitate” și USV specialitatea 

„Contabilitate și informatica de gestiune”. Taxe suplimentare de studii nu se percep. 

La finalizarea studiilor, se beneficiază de două diplome: ASEM specialitatea „Contabilitate” 

și USV specialitatea „Contabilitate și informatica de gestiune”. 

În tabelul 3.1 se prezintă numărul studenților de la programul comun de studii  

Tabelul 3.1 

Numărul de studenți din program comun de studii ASEM-USV 

 Anul I de studii Anul II de studii Anul III de studii 

ASEM  27 14 17 

USV  19 27 31 

Total  46 41 48 

 

În anul de studii 2020-2021, prima promoție de absolvenți ai programului comun de studii cu 

diplomă dublă dintre ASEM și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, România au obținut câte 

2 diplome, o diplomă la specialitatea „Contabilitate” ASEM și altă diplomă „Contabilitate și 

Informatică de Gestiune” USV.  https://diez.md/2021/06/07/proaspetii-licentiati-in-contabilitate-de-

la-asem-au-primit-pentru-prima-data-diplome-duble/ 

 

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 

0411. 

Contabilitate 

0412. Finanţe   

Finanțele și 

contabilitatea 

firmei (FCF) 

2 ani 120 

Contabilitate, 

Audit și Analiză 

Economică 

0411. 

Contabilitate 

Contabilitate și 

Servicii Electronice 

Asociate 

2 ani 120 

Contabilitate, 

Audit și Analiză 

Economică 

 

Programele de studii de la ciclul Masterat au fost evaluate extern de către ANACEC, după 

cum urmează: Programele Contabilitate și audit (CA) și Finanțele și contabilitatea firmei (FCF) sunt 

acreditate în anul 2021, Contabilitate și Servicii Electronice Asociate a fost autorizat provizoriu în 

2018, fiind un program nou. 

Programe de doctorat sunt gestionate administrative de către Școala Doctorală ASEM. 

https://diez.md/2021/06/07/proaspetii-licentiati-in-contabilitate-de-la-asem-au-primit-pentru-prima-data-diplome-duble/
https://diez.md/2021/06/07/proaspetii-licentiati-in-contabilitate-de-la-asem-au-primit-pentru-prima-data-diplome-duble/
https://caae.ase.md/ciclul-ii-masterat/
https://caae.ase.md/ciclul-ii-masterat/
https://caae.ase.md/ciclul-ii-masterat/
https://caae.ase.md/ciclul-ii-masterat/
https://caae.ase.md/ciclul-ii-masterat/
https://caae.ase.md/ciclul-ii-masterat/
https://caae.ase.md/ciclul-ii-masterat/
https://caae.ase.md/ciclul-ii-masterat/
https://caae.ase.md/ciclul-ii-masterat/
https://caae.ase.md/ciclul-ii-masterat/
https://caae.ase.md/ciclul-ii-masterat/
https://www.anacec.md/ro/high-education/evaluations
https://caae.ase.md/ciclul-ii-masterat/
https://caae.ase.md/ciclul-ii-masterat/
https://caae.ase.md/ciclul-ii-masterat/
http://scldoct.ase.md/
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Pentru domeniul științific Științe sociale și economice, ramura științifică  Științe economice 

la ciclul III, studii superioare de Doctorat, departamentul „Contabilitate, Audit și Analiză Economică” 

din cadrul facultății „Contabilitate” asigură calitatea studiilor la specialitatea 522.02. Contabilitate; 

audit; analiză economică. Durata studiilor este de 3 ani la învățământ cu frecvență și 4 ani la 

învățământ cu frecvență redusă. Titlul obținut la finalizarea studiilor cu susținerea tezei de doctor este 

Doctor în științe economice.  

Doctoratul presupune două componente de organizare didactică și științifică. 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 

științifică, cerința de bază fiind publicarea lucrărilor științifice și susținerea tezei de doctor în științe 

economice.  

Membrii Departamentului „CAAE” implementează Acordul internațional de cotutelă la 

elaborarea tezelor de doctor la specialitatea Contabilitate, cu universitatea „Stefan cel Mare” din 

Suceava semnat și funcțional începând cu anul 2018. 

Conform informațiilor prezentate de departamentul „CAAE” la 1 ianuarie 2021, în cadrul Școlii 

Doctorală ASEM își fac studiile la specialitatea 522.02. Contabilitate; audit; analiză economică 

doctoranzi, după cum urmează:  
Nr. 

d/o 

 

Numele, 

prenumele, 

prenumele 

tatălui 

 

Specialitatea, 

tema tezei de doctorat 

Conducător științific, comisia 

îndrumare 

Durata 

studiilor 

Anul, 

concedi

u 

academ

ic 

1 2 4 5 6 7 

Învățământ cu frecvență redusă cu finanțare bugetară 

1.  Tișcenco 

Vilena 

 

Rolul politicilor contabile 

în gestionarea eficientă a 

entităților economice și 

impactul lor asupra poziției 

și performanței financiare 

BădicuGalina, dr., conf.univ. 

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

2.Graur Anatolie, dr., conf.univ. 

3.Mihaila Svetlana, dr., conf.univ. 

01.11.2020 

31.10.2024 

1 

2.  Bărbieru 

Ana-

Carolina 

 

Analiza de senzitivitate a 

factorilor determinanți în 

creșterea calității raportării 

integrate 

Mihaila Svetlana, dr., conf.univ. 

1.Lazari Liliana, dr., conf.univ. 

2.Graur Anatol, dr., conf.univ. 

3.Bădicu Galina, dr., conf.univ. 

01.11.2020 

31.10.2024 

1 

3.  Panuș 

Corina 

 

Perfecționarea 

contabilității contractelor 

de parteneriat public-privat 

Popovici Angela, dr., conf.univ. 

1.Nederiță Alexandru, dr.hab., 

prof.univ. 

2.Cechina Ecaterina,  dr., conf.univ. 

3.Curagău Natalia,  dr., conf.univ. 

1.11.2019 

31.10.2023 

2 

4.  Valuța 

Gabriela 

 

Analiza impactului 

factorilor macromediului 

asupra falimentului și 

performanțelor entităților 

economice din Republica 

Moldova 

Munteanu Neli, dr., conf.univ. 

1.Achim Monica-Violeta, 

prof.univ.(România) 

2.Țugulschi Iulia, dr., conf.univ. 

3.Curagău Natalia,  dr., conf.univ. 

1.11.2019 

31.10.2023 

2 

5.  Șoimu 

Sergiu 

 

Creșterea performanței 

auditului situațiilor 

financiare în contextul 

globalizării 

Badicu Galina, dr., conf.univ. 

1.Graur Anatol,  dr., conf.univ. 

2.Mihailă Svetlana,  dr., conf.univ. 

3.Iachimovschi Anatol, dr., conf.univ. 

1.11.2019 

31.10.2023 

2 

6.  Țurcanu 

Ștefan 

 

Abordări conceptuale și de 

modernizare a sistemului 

de control a calității în 

auditul situațiilor 

financiare 

Manole Mihail, dr., conf.univ. 

1.Nederița Alexandru, dr.hab., 

prof.univ. 

2.Iachimovschi Anatol, dr., conf.univ. 

3.Graur Anatol,  dr., conf.univ. 

1.11.2019 

31.10.2023 

2 

7.  Railean 

Tatiana 

Mihail 

 

Perfecționarea 

metodologiei contabilității 

în instituțiile bugetare în 

contextul IPSAS 

Grigoroi Lilia, dr.,conf.univ. 

1. Grosu Veronica,  dr.hab., prof.univ. 

2. Lazari Liliana,  dr.,conf.univ. 

3. Bajan Maia., dr.,conf.univ. 

1.11.2018 

31.10.2022 

3 

http://scldoct.ase.md/
http://scldoct.ase.md/
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8.  Vieru 

Roman 

Alexandru 

 

Problematici ale 

contabilității și raportării 

impozitului pe venit 

Lazar Liliana,  dr. conf.univ.  

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

2. Cușmăunsă Rodica,  dr.,conf.univ. 

3. Grabarovschi Ludmila, dr.,conf.univ. 

1.11.2018 

31.10.2022 

3 

9.  Rotaru 

Daria 

Anatolie 

 

Perfecționarea controlului 

financiar în conformitate 

cu prevederile standardelor 

internaționale de 

contabilitate 

Mihaila Svetlana, dr., conf.univ.  

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

2. Graur Anatol, dr.,conf.univ.  

3. Bădicu Galina, dr.,conf.univ. 

1.11.2018 

31.10.2022 

3 

10.  Russu 

Nicolai 

Fiodor 

 

Perfecţionarea 

contabilităţii şi auditului 

datoriilor financiare 

Nederița Alexandru, dr.hab.,prof.univ. 

1.Popovici Angela, dr.,conf.univ. 

2.Graur Anatol, dr.,conf.univ. 

3.Iachimovschi Anatol, dr.,conf.univ. 

1.11.2017 

31.10.2021 

3 c/a 

26.02.2

020 

31.12.2

020 

11.  Iavorschi 

Irina Petru 

 

Perfecționarea 

informațiilor prezentate de 

situațiile financiare pentru 

fundamentarea deciziilor 

economice de utilizatori 

Lazar Liliana, dr., conf.univ.  

1.Țurcanu Viorel, dr.hab.,prof.univ. 

2.Grigoroi Lilia, dr.,conf.univ. 

3.Grabarovschi Ludmila, dr.,conf.univ. 

1.11.2017 

31.10.2021 

3 c/a 

3.08.20

20 

3.08.20

23 

12.  Frunză 

Tatiana 

Ghennadii   

 

Contabilitatea şi controlul 

de gestiune al costurilor 

lucrărilor de construcţii-

montaj 

Popovici Angela, dr., conf. univ.  

1. Nederiţa Alexandru, 

dr.hab.,prof.univ. 

2. Manoli Mihail, dr.,conf.univ. 

3. Grabarovschi Ludmila., dr., 

conf.univ. 

30.12.2015 

29.12.2021 

3 

c/a 

2.01.20

19 

10.08.2

021 

 

13.  Jizdan 

Andrei 

Serghei 

 

Particularităţile 

contabilităţii şi controlului 

de gestiune în entităţile de 

comerţ 

Bajerean Eudochia, dr.,conf.univ. 

1. Popovici Angela, dr.,conf.univ.  

2. Zlatina Natalia, dr.,conf.univ.  

3. Cechina Ecaterina,  dr., conf.univ. 

1.11.2017 

31.10.2021 

4 

14.  Țurcanu 

Liliana Ion 

 

Problematici ale 

contabilității în instituțiile 

de învățământ cu 

autonomie financiară 

Grigoroi Lilia, dr.,conf.univ. 

1.Țurcanu Viorel, dr.hab., prof.univ. 

2.Lazar Liliana, dr.,conf.univ. 

3.Bîrcă Aliona, dr.,conf.univ. 

1.11.2017 

31.10.2021 

4 

15.  Horozova 

Valentina 

Saveli 

 

Probleme ale contabilității 

și auditului în alimentația 

publică 

Popovici Angela, dr., conf. univ. 

1. Nederița Alexandru, 

dr.hab.,prof.univ. 

2. Bajerean Eudochia, dr.,conf.univ.  

3. Cechina Ecaterina,  dr., conf.univ. 

1.11.2016 

31.10.2020 

An 

supl.1 

31.10.2

021  

16.  Vîrtosu 

Artur Ion 

 

Aspecte teoretico-

aplicative ale contabilităţii 

şi auditului stocurilor 

Nederița Alexandru, dr.hab., prof.univ.,  

1. Popovici Angel, conf.univ., dr. 

2. Graur Anatol, conf.univ., dr. 

3. Manoli Mihail, conf.univ., dr. 

1.11.2016 

31.10.2020 

An 

supl.1 

31.10.2

021 

 

Învățământ cu frecvență redusă cu finanțare prin contract 

17.  Rencheci 

Diana 

Dmitrii 

 

Abordări conceptuale 

privind sistemul de 

supraveghere a activității și 

calității lucrărilor de audit 

 

Manoli Mihail, dr., conf.univ.  

1. Graur Anatol,  dr., conf.univ. 

2. Curagău Natalia, dr., conf.univ.  

3. Iachimovschi Anatol, dr., conf.univ. 

 

1.11.2017 

31.10.2020 

An 

supl.1 

31.10.2

021 

 

în baza Acordului de conducere pentru Cotutela 

18.  Socoliuc 

Mihaela-

Ionela 

Contribuții la 

perfecționarea unui model 

statistic de asigurare a 

valorii globale a entităților 

economice pe baza 

informațiilor furnizate de 

contabilitate 

Grigoroi Lilia, dr., conf.univ. 

1.Lazari Liliana, dr., conf.univ. 

2.Graur Anatolie, dr., conf.univ. 

3.Mihaila Svetlana, dr., conf.univ. 

01.11.2020 

30.10.2023 

1 

19.  Pașinschi 

Cristina 

Contribuții la 

perfecționarea auditului 

Mihaila Svetlana, dr., conf.univ. 

1.Lazari Liliana, dr., conf.univ. 

2.Graur Anatolie, dr., conf.univ. 

01.11.2020 

30.10.2023 

1 
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financiar specific 

societăților de asigurări 

3.Grigoroi Lilia, dr., conf.univ. 

20.  Melega 

Anatol 

Cercetare comparativă a 

sistemelor contabile din 

țările cu economie 

emergentă 

Grigoroi Lilia, dr., conf.univ. 

1.Lazari Liliana,  dr., conf.univ. 

2.Graur Anatol, dr., conf.univ. 

3.Mihailă Svetlana, dr., conf.univ. 

1.11.2019 

31.10.2022 

2 

21.  Ancuța 

(Arsene) 

Vasilica-

Monica 

Importanța cunoștințelor 

contabile în managementul 

performanței corporative 

Mihailă Svetlana, dr., conf.univ. 

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

2.Lazari Liliana,  dr., conf.univ. 

3.Graur Anatol,  dr., conf.univ. 

1.11.2019 

31.10.2022 

2 

22.  Topchina 

Mihaela 

Raportarea financiară a 

companiilor de asigurări ca 

urmare a aplicării 

regimului SOCYENCY II 

Grigoroi Lilia, conf.univ.,dr. 

Hlaciuc Elena, prof.univ.,dr. 

1.Graur Anatol,  dr., conf.univ. 

2.Lazari Liliana, dr.,conf.univ. 

3.Mihaila Svetlana, dr., conf.univ. 

1.11.2018 

31.10.2021 

3 

23.  Surdu 

Sinziana 

Analiza efectelor 

tranzitorii asupra situațiilor 

financiare ale instituțiilor 

publice din România de la 

contabilitatea de casă la 

contabilitatea de 

angajamente 

 

Lazari Liliana,  dr., conf.univ. 

Hlaciuc Elena, prof.univ.,dr. 

1.Graur Anatol,  dr., conf.univ. 

2.Lazari Liliana, dr.,conf.univ. 

3.Mihaila Svetlana, dr., conf.univ. 

1.11.2018 

31.10.2021 

3 

24.  Jieri Nicolai Influiențele veniturilor din 

contractele cu clienti 

asupra situațiilor financiare 

ale societăților cotate 

Mihaila Svetlana, dr. conf.univ.  

Grosu Veronica, prof.univ.,dr. 

1.Graur Anatol,  dr., conf.univ. 

2.Lazari Liliana, dr.,conf.univ. 

3.Mihaila Svetlana, dr., conf.univ. 

1.11.2018 

31.10.2021 

3 

25.  Zlati Monica Analiza și evaluarea 

pachetului de politici 

contabile prin metode și 

proceduri statistice 

Mihaila Svetlana, dr., conf.univ.  

Grosu Veronica, prof.univ.,dr. 

1.Graur Anatol,  dr., conf.univ. 

2.Lazari Liliana, dr.,conf.univ. 

3.Mihaila Svetlana, dr., conf.univ. 

1.11.2018 

31.10.2021 

3 

26.  Nucă 

Dimitrița 

Identificarea unui model 

de raportare a rezultatului 

activității de cercetare-

dezvoltare-informare 

Graur Anatol, dr., conf.univ.  

Grosu Veronica, prof.univ.,dr. 

1.Graur Anatol,  dr., conf.univ. 

2.Lazari Liliana, dr.,conf.univ. 

3.Mihaila Svetlana, dr., conf.univ. 

1.11.2018 

31.10.2021 

3 

  

În anul de studii 2020-2021 au fost susținute 1 teză de doctor în economie: Popovici Mihai – 

conducător Nederiță A. dr. hab., prof. univ.; 1 teză de doctor habilitat: Bîrcă Aliona – consultant 

științific Țurcanu V. Dr. hab., prof. univ. 

Programe de post doctorat 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 Școala de 

formare continuă și centrele afiliate acestuia. Cadrele didactice de la catedrele facultății sunt profesori 

invitați pentru cursurile de formare continuă, dar și pentru unele cursuri de formare inițială în 

domeniul contabilității și auditului.   

 

 

4. SISTEMUL DE MANAGEMENT INTERN DE ASIGURARE A CALITĂȚII  

 

Sistemul de management al calității în ASEM reprezintă ansamblul structurilor 

organizatorice, a procedurilor, proceselor și resurselor necesare pentru asigurarea calității 

învățământului universitar.  

ASEM a elaborat și aplică setul de documente și proceduri ale sistemului de management al 

calității, după cum urmează: Politica ASEM privind sistemul de management al calității, Declarația 

https://ase.md/wp-content/uploads/2020/12/Politica-SMC.pdf
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Rectorului privind politica ASEM în domeniul calității, Manualul sistemului de management al 

calității ASEM, Regulament privind organizarea și funcținarea sistemului de management al calității 

ASEM, Regulamentul intern al ASEM, Codul de etică universitară, Regulamentul facultății,  

Regulamentul departamentului ASEM. 

La nivelul facultății Contabilitate funcționează Comisia de asigurare a calității, aprobată prin 

decizia Consiliului facultății din 08 septembrie 2020 (proces verbal nr.1). Comisia de Asigurare a 

Calității este formată din 7 membri, după cum urmează:  

1) Grigoroi Lilia, dr., conf. univ., CAAE 

2) Lazari Liliana, dr., conf. univ., CAAE 

3) Bajan Maia, dr., conf univ., CAAE 

4) Grabarovschi Ludmila, dr., conf. univ., CAAE 

5) Bădicu Galina, dr., conf. univ., CAAE 

6) Guzun Iraida, studentă, anul II 

7) Osedlov Inesa, studentă, anul II 

Comisia de asigurare a calității activează în scopul coordonării, controlului și analizei 

activităților de asigurare și menținere a calității studiilor la facultate. 

În cadrul Departamentelor activează Comitetul de asigurare a calității. La departamentul 

„Contabilitate, Audit și Analiză Economică” membrii comitetului de asigurare a calității sunt: Lazari 

L. șef departament, Bădicu G., Țugulschi Iu. – responsabili de managementul calității, aprobat prin 

proces verbal 1 din 2.09.20. 

Anual, în prima ședință a anului de studii se aprobă Obiectivele calității facultății și a 

departamentelor. Astfel OBC pentru anul de studii 2020-2021 a facultății „Contabilitate” au fost 

discutate și aprobate prin proces verbal nr. 1 din 08 septembrie 2020, a departamentului ,, 

Contabilitate, Audit și Analiză Economică” prin procesul – verbal nr.1 din 02 septembrie 2020, fiind 

elaborat în baza politicii ASEM în domeniul calității pentru anul de studii 2020-2021. 

Raportul privind îndeplinirea OBC departamentului „Contabilitate, Audit și Analiză 

Economică” în domeniul calității a fost discutat și aprobat la ședința departamentului din 18.06.2021, 

proces-verbal nr. 10, toate obiectivele fiind realizate, ulterior prezentat și aprobat la ședința 

Consiliului facultății Contabilitate din 25 iunie 202, proces verbal nr. 9 din 25 iunie 2021.  

Raportul privind îndeplinirea OBC facultății a fost examinat și aprobat la ședința Consiliului 

facultății Contabilitate din 25 iunie 202, proces verbal nr. 9 din 25 iunie 2021, prezentat în ședința 

Senatului ASEM din 30 iunie 2021.  

Pe parcursul anului de studii 2020-2021, în departamentele și decanatul facultății Contabilitate  

s-a desfășurat auditul intern (în 26 aprilie 2021, în regim online, la departament CAAE, la decanat – 

05 mai 2021 ) de către echipa de audit intern: Bușmachiu E. - auditor principal, Cepraga L., Solcan 

A., Gaugaș T., Negoiță I (student) - membri. Conform Rapoartelor de audit intern nu au fost 

identificate neconformități și/sau observații.   

În scopul realizării misiunii asumate și asigurării calității studiilor facultatea și departamentele  

au elaborat Planul de acțiuni pentru anul 2021 în vederea realizării Strategiei de Dezvoltare a ASEM   

(proces verbal 6 CAAE din februarie 2021, proces verbal nr. CFC din februarie 2021). Tot în aceiași 

ședință au analizat și aprobat realizarea planurilor de acțiuni în vederea realizării Strategiei de 

Dezvoltare a ASEM  pentru anul 2020. 

Departamentul „Contabilitate, Audit și Analiză Economică” a elaborat și aprobat Planul de 

acțiuni privind realizarea ariilor de îmbunătățire și recomandărilor indicate de către Comisia de 

Evaluare Externă ANACEC (proces verbal CAAE nr. 9 din 2021) pentru fiecare program de studii, 

în baza Rapoartelor de acreditare a Programelor de Masterat Contabilitate și Audit, și Finanțele și 

Contabilitatea Firmei. 

 

 

 

 

https://ase.md/files/legal/interne/1.4_declaratia_pca_r02.pdf
https://ase.md/files/legal/interne/1.5_manualul_smc_r02.pdf
https://ase.md/files/legal/interne/1.5_manualul_smc_r02.pdf
https://ase.md/files/legal/interne/2.20_reg_departament_r2.pdf
https://ase.md/files/legal/interne/2.20_reg_departament_r2.pdf
https://ase.md/files/legal/interne/2.2_reg_intern_r02.pdf
https://ase.md/files/legal/interne/2.3_codul_etica.pdf
https://ase.md/files/legal/interne/2.19_reg_facultatea_r4.pdf
https://ase.md/files/legal/interne/2.20_reg_departament_r2.pdf
https://caae.ase.md/
https://caae.ase.md/files/caae/cv/CV_Lazari.pdf
https://caae.ase.md/files/caae/cv/CV_Lazari.pdf
https://caae.ase.md/files/caae/cv/CV_Badicu.pdf
https://caae.ase.md/files/caae/cv/CV_Tugulschi.pdf
https://contabilitate.ase.md/files/contabil/plan_activitate_2020-2021.pdf
https://contabilitate.ase.md/prezentare/
https://caae.ase.md/
https://caae.ase.md/
https://caae.ase.md/
https://contabilitate.ase.md/raport/
https://caae.ase.md/
https://caae.ase.md/files/caae/info/ANACEC_CA_2021.PDF
https://caae.ase.md/files/caae/info/ANACEC_CA_2021.PDF
https://caae.ase.md/files/caae/info/ANACEC_CA_2021.PDF
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5. INFORMAȚII DESPRE STUDENȚI 

ACTIVITĂȚI EXTRACURICCULARE 

 

▪ Activități din cadrul Senatului Studențesc ASEM 

 Maria Savciuc, grupa academică CON-202, secretar SSA (prezentă la aproape toate activitățile 

organizației), Codrean Violeta – membru, Daniel Revenco, grupa academică CON-202, 

responsabil montaj videoclipuri (implicat exclusiv în proiectul ASEM TV, nu și în activitatea 

organizației studențești) 

1.1. Codrean Violeta Con 201 - scrierea postărilor dedicate sărbătorilor naționale și 

internaționale pe pagina de facebook a SSA în decursul perioadei 01.10.2020 – 31.10.2020; 

1.2. Codrean Violeta, Con 201, participarea activă întru scrierea scenariului și filmarea 

mesajului de felicitare cu ocazia Zilei Profesorului în cadrul Studioului TV al ASEM, 05 

octombrie 2020; 

1.3. Codrean Violeta, Con 201, crearea și difuzarea videoclipului cu ocazia Zilei Internaționale a 

Fetelor, 11 octombrie 2020; 

1.4. Codrean Violeta, Con 201, participarea la organizarea evenimentului „Student Recycle 

Fest” dedicat Zilei Mondiale a Reciclării, cu atragerea partenerilor și oferirea certificatelor, 

16 noiembrie 2020; 

1.5. Codrean violeta, Con 201, participare la Concursul Artistic „Reciclăm, deci Câștigăm”, 16 

noiembrie 2020 plus colegi de facultate participanți: Daniel Revenco (poster + diplomă) 

1.6. Codrean Violeta, Con 201, scrierea poeziei dedicate Zilei Studentului, 17 noiembrie 2020; 

1.7. Codrean Violeta, Con 201, implicare maxima în organizarea și desfășurarea activității 

„Student Quest ASEM” cu ocazia Zilei Studentului, de asemenea, atragerea partenerilor 

externi și oferirea premii-lor, 28 noiembrie 2020  + colegi de facultate participanți: Daniela 

Gulea, Marina Melnic, Cristian Budu, Daniel Revenco, Laurențiu Melnic (studenții grupei 

CON-202) 

1.8. Codrean Violeta, Con 201, participare la training-ul „ONG + finanțe = marketing digital ?”, 

11 decembrie 2020; 

1.9. Codrean Violeta, Con 201, oferirea detaliilor pentru știrile Accent TV cu ocazia organizării 

Caravanei de Crăciun - „Donează un zâmbet de Crăciun”, responsabilă de text, 14 decembrie 

2020; 

1.10. Codrean Violeta, Con 201, implicare maximă în procurarea și organizarea 

repartizării donațiilor de Crăciun, deplasarea împreună cu membrii SSA în satul Colonița, 

către 2 familii social vulnerabile cu 7 și 5 copii, 19 decembrie 2020; 

1.11. Codrean Violeta, Con 201, participare întru crearea videoclipului de felicitare cu 

ocazia Anului Nou și a Crăciunului, 31 decembrie 2020; 

1.12. Codrean Violeta, Con 201, implicare într-u organizarea concursului de frumusețe și 

inteligență „Miss ASEM – 2021”, 02 februarie 2021 – startul înscrierilor participantelor 

(eveniment anulat din cauza situației pandemice); 

1.13. Codrean Violeta, Con 201, participare în cadrul organizării evenimentului „Vânătoarea 

lui Cupidon”, cu ocazia Zilei Îndrăgostiților, 14 februarie 2021; 

1.14. Codrean Violeta, Con 202, participare în cadrul organizării felicitării de 8 martie 

împreună cu Cantabile, Women Choir Moldova, 08 martie 2021. 

https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2008740295929070
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2008740295929070
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2015361265266973
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2015361265266973
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2053872798082486
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2053872798082486
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2053883424748090
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2055261627943603
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2057438371059262
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2076204812515951
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2079189088884190
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2083137228489376
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2092914167511682
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2121604087976023
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2131514480318317
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2131514480318317
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2148629125273519
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2148629125273519
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1.15. Codrean Violeta, Con 202, prezentatoare a proiectului demarat de Senatul 

Studențesc al ASEM – „ASEM TV”, desemnată în funcție în urma participării la casting, 

proiect aprobat de către rectorul instituției, care își va lansa activitatea în anul curent; 

▪ Activități de voluntariat din cadrul Centrului de Marketing, Parteneriate și Carieră al 

ASEM 

1.1. participarea la proiectul „Fii Student ASEM pentru o zi”, 05 – 06 martie 2021 a studentelor 

Codrean Violeta, Con 202 si Maican Valeria, Con 182; 

1.2. participarea cu implicare în dans la proiectul (flashmob) de promovare a instituției1, data 

publicării videoclipului: 04 iunie 2021 + colegi de facultate implicați în repetiții și dans 

propriu-zis: Violeta Codrean, Daniel Revenco, Cristian Budu, + colegi de facultate implicați 

în ziua filmărilor: Irina Brighidin, Daniela Ghedea, Olga Bordea, Daniela Gulea, Dana 

Cebanu, Marina Melnic, Mihaela Dumanschi, Daniela Botnari (anul I). 

 

▪ Activități din cadrul grupei academice Con 202, șef de grupă Codrean Violeta Con 202  

1.1. propunerea și organizarea activității de comun acord „Secret Santa”; 

1.2. implicarea activă a grupei academice în activitățile Senatului Studențesc al ASEM, datorită 

cunoașterii informației direct de la sursă, colegii au avut parte de premii considerabile, 

certificate, experiență etc. 

1.3. implicarea activă a grupei academice în activitățile Centrului de Marketing, Parteneriate 

și Carieră al ASEM, datorită cunoașterii informației direct de la sursă, colegii au avut parte 

de premii considerabile, certificate, experiență etc. 

 

▪ Alte activități în ASEM 

1.1. evenimentul organizat în contextul Zilei Europei „Parcursul european al Republicii 

Moldova în domeniul contabilității”, 14 mai 2021, participanți: grupele academice CON-

201, CON-202, CON-203.  

1.2. Codrean Violeta, Con 202, demararea rubricii de prezentare a fiecărui profesor din cadrul 

Facultății „Contabilitate” pe pagina de Facebook a facultății (în decurs de lucru); 

1.3. Codrean Violeta, Con 202, Irina Brighidin, Con 201- coadministrator a paginii de 

Instagram a facultății „Contabilitate” și a paginii de Facebook a Consiliului Studenților 

Contabili ASEM începând cu luna noiembrie 2020; 

1.4. webinarul „Formule moderne de protecție și sănătatea tinerilor în perioada de pandemie”, 

14 mai 2021, invitați speciali: Mariana Vârlan, medic  ginecolog - oncolog,  specialist  în 

domeniul sănătății tinerilor, reprezentant Ghedeon Rihter în Republica Moldova - Angela 

Costin. Participanți grupele academice CON-201, CON-202, CON-203. 

1.5. participare la live-ul de promovare a Facultății „Contabilitate” din 21 aprilie 2021,  

(participanți: Grigoroi Lilia (decan), Voicu Maia-Bajan (prodecan), Graur Anatol (conf. 

univ.), Potorac Sorina (anul III), Rusu Gabriela (anul II), Codrean Violeta (anul I)). 

 

▪ Activități academice în periferia Facultății „Contabilitate” și a departamentului 

„Contabilitate, Audit și Analiză Economică” 

1.1. prelegerea & sesiunea de întrebări „Particularitățile sistemului de învățământ francez”, 

organizată de Secțiunea „Limba Franceză” în colaborare cu Alianța Franceză din Moldova, 

 
1 https://www.facebook.com/ASEMoficial/posts/4377844308933014  

https://www.facebook.com/codrean.violeta.9/posts/1117217708734489
https://www.facebook.com/asemcontabilitate/photos/pcb.2238954676240978/2238953149574464/
https://www.facebook.com/asemcontabilitate/photos/pcb.2238954676240978/2238953149574464/
https://www.instagram.com/contabilitate_asem/
https://www.facebook.com/consiliul.studentesc.facultatea.contabilitate.asem
https://www.facebook.com/consiliul.studentesc.facultatea.contabilitate.asem
https://www.facebook.com/asemcontabilitate/photos/pcb.2238938862909226/2238937956242650/
https://www.facebook.com/ASEMoficial/videos/292945105540442
https://contabilitate.ase.md/
https://caae.ase.md/
https://www.facebook.com/codrean.violeta.9/posts/1163322940790632
https://www.facebook.com/ASEMoficial/posts/4377844308933014
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11 februarie 2021, invitat special: Alexandre Chavanne, atașat cultural al Alianței Franceze 

din Moldova, responsabil Campus France; participanți studenții anului I Contabilitate: Irina 

Brighidin, Codrean Violeta, Daniela Ghedea, Mihaela Bocan, Olga Bordea, Reghina 

Curbanaliev, Nicoleta Onciulenco, Ana Gantea, Ana-Maria Isache, Cătălina Rotari, Cătălina 

Vicol, Aurelia Cataraga, Adelina Pantelei, Dumitrița Svistelnicov 

1.2. scrierea scenariului și ocuparea poziției de prezentator în cadrul evenimentului organizat 

cu ocazia Zilei Internaționale a Francofoniei „NOUS SOMMES FRANCOS”, sub 

ghidarea dnei conferențiar universitar Julieta Rusu, din cadrul Departamentului Limbi 

Moderne, 29 martie 2021; participanți – studenții facultății Contabilitate, anul I de studii: 

Irina Brighidin (de asemenea prezentator), Codrean Violeta, Daniela Ghedea, Mihaela Bocan, 

Olga Bordea, Reghina Curbanaliev, Nicoleta Onciulenco, Ana Gantea, Ana-Maria Isache, 

Cătălina Rotari, Cătălina Vicol, Aurelia Cataraga, Adelina Pantelei, Dumitrița Svistelnicov 

 

▪ Activități în afara ASEM 

1.1. Certificate of partcipation for active involvement in the Annual Conference of Professionals, 4-

th edition, „Angello Intermediary Company Number One” S.R.L., 28 november 2020; Codrean 

Violeta, Con 202. 

1.2. exprimarea opiniei proprii pe subiectul „Patru tineri din Moldova ne-au povestit de ce urmăresc 

discursurile TEDx” în articolul publicat de către portalul de știri destinat tinerilor – diez.md, 15 

decembrie 2020, Codrean Violeta, Con 202. 

1.3. participarea în cadrul emisiunii televizate (game-show) „100 de moldoveni au zis”, echipa 

„Căminul nr.4”, difuzată la data de 19 februarie 2020, ora 20:00, canalul Prime. Codrean Violeta, 

Con 202 + colegi de facultate implicați în aceeași emisiune, dar în altă ediție: Dana 

Cebanu (CON-201), Ana-Maria Țurcanu (CON-202).  

 

▪ Premii obținute 

1.1.  Codrean Violeta, Con 202, învingătoarea programului „Burse pentru Viitorul Tău, 2020 – 2021”, 

organizat de către Centrul de Informații Universitare cu suportul financiar integral al BC „Moldova 

Agroindbank” SA, premiu bănesc – 10 000 MDL. Publicarea rezultatelor: 11 martie 2021; 

1.2. Potorac Sorina, Con 181, deținătoarea premiului special (2000 lei) al concursului „Cel mai bun 

student ASEM 2020” 

1.3. Florea Valeria, Con 181, deținătoarea premiului special (2000 lei) al concursului „Cel mai bun 

student ASEM 2020”  

 

6. INFORMAȚII DESPRE PERSONALUL UNIVERSITAR 

 

În personalul universitar al facultății Contabilitate se înscriu cadrele didactice și științifice din cadrul 

departamentelor „Contabilitate, Audit și Analiză Economică” și „Educație Fizică și Sport”, precum și 

laboranții acestor structuri. Informațiile generalizate se prezintă:  

Departamentul „Contabilitate, audit și analiză economică” 
 Numele, Prenumele Titlul științific 
1.  Lazari Liliana Vasile conferenţiar univ. 

2.  Bădicu Galina  conferenţiar univ. 

3.  Bajan Maia Tudor conferenţiar univ. 

4.  Bîrcă Aliona Gheorghe conferenţiar univ. 

5.  Bulbocean Olesea Alexandru lector univ., concediu de ingrijire a 

copilului 

https://diez.md/2020/12/15/patru-tineri-din-moldova-ne-au-povestit-de-ce-urmaresc-discur%20su%20rile-tedx/
https://diez.md/2020/12/15/patru-tineri-din-moldova-ne-au-povestit-de-ce-urmaresc-discur%20su%20rile-tedx/
https://www.facebook.com/codrean.violeta.9/posts/1127871267669133
https://prime.md/ro/emisiune/100-de-moldoveni-au-zis-60676-video---108022.html
https://www.facebook.com/ASEMoficial/photos/pcb.4116547241729390/4116538065063641
https://ase.md/ceremonia-de-inmanare-a-premiilor-concursului-cel-mai-bun-student-asem-editia-a-xviii-a/
https://ase.md/ceremonia-de-inmanare-a-premiilor-concursului-cel-mai-bun-student-asem-editia-a-xviii-a/
https://ase.md/ceremonia-de-inmanare-a-premiilor-concursului-cel-mai-bun-student-asem-editia-a-xviii-a/
https://ase.md/ceremonia-de-inmanare-a-premiilor-concursului-cel-mai-bun-student-asem-editia-a-xviii-a/
https://caae.ase.md/
https://caae.ase.md/contingentul-departamentului/
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6.  Caraman Stela Sava asistent univ. 

7.  Cauş Lidia Ion conferenţiar univ. 

8.  Chirilov Nelea Vladimir conferenţiar univ. 

9.  Cotoros Inga Simion conferenţiar univ. 

10.  Curagău Natalia Zaharia conferenţiar univ. 

11.  Cuşmaunsă Rodica Gheorghe conferenţiar univ. 

12.  Erhan Lica Constantin conferenţiar univ. 

13.  Dima Maria  conferenţiar univ. 

14.  Gherasimov Mihail Ivan conferenţiar univ. 

15.  Grabarovschi Ludmila Vasile conferenţiar univ. 

16.  Graur Anatol Vasile conferenţiar univ. 

17.  Grigoroi Lilia Gheorghe conferenţiar univ. 

18.  Grumeza Dumitru Dumitru conferenţiar univ. 

19.  Harea Ruslan Anatolie conferenţiar univ. 

20.  Iachimovschi Anatolie Constantin conferenţiar univ. 

21.  Lapiţkaia Liudmila Grigorie conferenţiar univ. 

22.  Melnic Georgeta Valeriu conferenţiar univ. 

23.  Mihaila Svetlana Ion conferenţiar univ. 

24.  Nederiţa Alexandru Dumitru profesor univ. 

25.  Popovici Angela Alexandru conferenţiar univ. 

26.  Ţiriulnicova Natalia Nicolai conferenţiar univ. 

27.  Ţugulschi Iuliana Leontie conferenţiar univ. 

 

Departamentul „Educație fizică și Sport” 

1.  Scutelnic Vasile Mihail asistent univ. 

2.  Armanov Stanislav Grigore conferenţiar univ. 

3.  Feraru Valentina Ivan asistent univ. 

4.  Istrati Ludmila Fiodor asistent univ. 

5.  Levitchii Daria   

 

În anul de studii 2020-2021, cadrele didactice de la departamentul „CAAE” au participat la 

concursul pentru ocuparea posturilor didactice după cum urmează: 
Perioada concursului Numele Prenumele  Postul ocupat 

Toamna 2020 

Badicu G. Conferențiar universitar 

Cauș L Conferențiar universitar 

Lapițkaia L. Conferențiar universitar 

Dima M. Conferențiar universitar 

Primăvara 2021 
Lazari L Conferențiar universitar 

Bajan M. Conferențiar universitar 

 

Cadrele didactice din cadrul departamentului „CAAE” au urmat programe de instruire 

profesională continuă în cadrul ASEM: 

PRORAM DE INSRUIRE 
PERIOAD

A 

DUR

ATA  
PARTICIPAŢII 

Inovații pedagogice in studiile 

economice și adaptarea la noile 

condiții a învățământului online 

Formator (autor): Dorina 

Roşca, Dr. în socio-economia 

dezvoltării 

Perioada: 

21-23 

decembrie 

2020  

20 ore 

acade

mice 

Grigoroi L, Mihaila S., Cotoros I., 

Curagău N.,  Cușmăunsă R., Țugulschi 

I., Bajan M., 

 Lazari L., Erhan L., Bădicu G., Cauș 

L. 

Ponderea: 44 % din cadrele 

didactice ale departamentului CAAE 

Atragerea fondurilor europene 

de către cercetători Formator: 

Dorina Roşca, dr. 

Perioada:12

-14 ianuarie 

2021 

20 ore 

acade

mice 

Grigoroi L, Mihaila S., Curagău N.,  

Bajan M., Lazari L., Erhan L., Bădicu 

G., Graur A. 

https://caae.ase.md/
https://caae.ase.md/
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Ponderea: 32 % din cadrele 

didactice ale departamentului CAAE 

Tehnologii informaționale de 

comunicare pentru procesul de 

Formator: Portărescu Serghei, 

dr., conf. univ., ASEM 

instruire 

Perioada: 

25 - 29 

ianuarie 

2021 

40 ore 

acade

mice 

Popovici A., Curagău N. Graur A., 

Grabarovschi L., Cauș L. 

Ponderea: 20% din cadrele didactice 

ale departamentului CAAE 

 

Totodată cadrele didactice din cadrul departamentului „CAAE” au urmat programe de 

instruire/Participări la Cursuri/stagii/treninguri de formare/dezvoltare profesională în cadrul altor 

instituții: 

PRORAM DE INSRUIRE PERIOADA 
PARTICIPAŢI

I 

DAD Human Capital, Închiderea anului contabil 2020 01-2.03.2021 Grigoroi L., 

Lazari L. 

Webinar Word Bank Module 3 - Future of SMPs: Business 

Diversification Through Offering New Services, online. 

15.04.2021 Grigoroi L., 

Lazari L. 

Webinar Word Bank Module 3 - Future of SMPs: Digital 

Transformation 

04.03.21. Grigoroi L., 

Lazari L. 

Virtual seminar on the International Code of Ethics for Professional 

Accountants (IESBA Code) will be organized by the EU funded 

twinning project Enhancing Accounting and Audit Quality in Georgia in 

cooperation with the Service for Accounting, Reporting and Audit 

Supervision (SARAS) and the Hellenic Accounting and Auditing 

Standards Oversight Board (HAASOB). 

16.12.20 Grigoroi L., 

Lazari L. 

ACAP – Curs de instruire profesională anuală continuă a auditorilor. 07-09.2020 Grumeza D. 

Webinar CFFR World Bank Group, STAREP – Implementation of the 

statutory audit regulation in the European Union: the experience of 

France 

09-12.02.21 Grumeza D. 

Iachimovschi 

A. 

Webinar CFFR World Bank Group, STAREP – International experience 

in setting up audit oversight and quality assurance: funding & staffing  

08-10.06.21 Iachimovschi 

A. 

Curs practic “Microsoft  EXCEL”, PROACTIVE 03-25.04. 2021 Caraman Stela 

WEBINAR  30 iulie 2020,  Impactul Covid-19 asupra raportării 

financiare”,  ACCA SEE si KPMG Romania.  

30.07.2020 Lapițkaia L. 

WEBINAR Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova în 

parteneriat cu proiectul PNUD „Dezvoltarea capacităților de export pe 

malurile Nistrului” (AdTrade) cu sprijinul financiar al Suediei 

28.07.2020 

e-TAXCON’20 –o conferință internațională cu tematică fiscală, dedicată 

atât comunității profesioniștilor fiscali, cât și altor persoane cointeresate. 

Evenimentul este organizat de Asociația Patronală „Camera de Comerț 

Americană din Moldova” 

17-18 

septembrie 2020 

III международная научно-практическая конференция «ВОПРОСЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЕДИНЫХ РЫНКОВ АУДИТОРСКИХ 

И БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ В СТРАНАХ ЕАЭС»  

8 октября 

2020, 

 

On-line Erasmus+ CBHE si Jean Monnet „Erasmus+ DAYS: proiecte, 

oportunități, provocări”,  

15-16 Octombrie 

2020 

ACAP – Curs de instruire profesională anuală continuă a auditorilor 12-13 mai 2021 

 

Interuniversity training course on "EU Project Management", within 

project nr. 619953-EPP-1-2020-1-MD-EPPJMO-PROJECT, “Horizons 

of Moldova’s European Union Integration: Realities and Perspectives”, 

with the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. 

The training was organized by Moldova State University 

11-12 March 

2021 

https://caae.ase.md/
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Sesiuni de lucru online Programul Erasmus+ 2021-2027 în Republica 

Moldova 12-13 Mai 2021 Jean Monnet în cadrul Apelului 2021 

12-13 Mai 2021 

forumul international organizat in cadrul proiectului Erasmus+ PRINTel  

“Issues and Perspectives of Digitally-Enhanced Innovative Teaching & 

Learning in Higher Education",  

20 May 2021 

seminar ”Implementarea obligațiilor aferente contracarării spălării 

banilor și finanțării terorismului ”, organizat de Serviciul Prevenirea și 

Combaterea Spălării Banilor  al RM 

26-27 mai 

2021 

webinar  Raising the Bar on Quality Management: The IAASB’s New 

QM Standards. The World Bank Centre for Financial Reporting Reform 

(CFRR).  

2 iunie 2021 

1.Train the Academics, ACCA,  

ACCA training ,,Business Pulse with TMF: challenges in Accouting 

Profession in 21st Century”, 

9-12.12.2020  Erhan Lica 

Mihaila S. 

Training EBA. Analiza financiară - Curs pentru manageri nefinanțiști. 

Organizată de EBA Moldova în partenerit cu EFSE (European Found for 

Southeast European)  

31.03.2021 

Training EBA. Aspecte esentiale în analiza financiară, Sesiune adaptata 

pentru departamentele financiare. Organizată de EBA Moldova în 

partenerit cu EFSE (European Found for Southeast European) 

13-14 iulie 

2021 

4.Training EBA. Deservirea calitativă a clienților în industria bancară, 

organizat de EBA Moldova. 

6-7 iulie 2020 

Training EBA. Aspecte privind protecția datelor în domeniul financiar-

bancar, organizat de EBA Moldova 

26.11.2020 

Seminarul Stratégies d’amélioration de la qualité des études dans le 

cadre de la faculté de  Comptabilité, ASEM 

ZOOM in banking, ediția 2.0 noiembrie 2020 – martie 2021 

 

7. PBL Training Erasmus+ Project CBHE-JP “Introducing Problem 

Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students’ 

Competitiveness and Employability/PBLMD” 

 

Inovații pedagogice în era digitală. Ministerul Educației, Culturii și 

Cercetării Institutul de Formare Continuă 

 

ANALIZA FINANCIARĂ Curs pentru departamentele financiare 

27 noiembrie 

2020 8 ore 

 

13-14 iulie 2020 

Birca Aliona 

Training „Aspecte practice cu privire la întocmirea rapoartelor financiare 

în sectorul bugetar și întocmirea situațiilor financiare în sectorul 

corporativ” organizat de Monitorul Fiscal al RM 

30 martie 2021 Graur Anatol 

Mihaila S. 

Bădicu G. 

 

Pe parcursul anului de studii 2020-2021 cadrele didactice din cadrul departamentului 

„Contabilitate, Audit și Analiză Economică” nu au efectuat stagii de dezvoltare profesională în cadrul 

instituțiilor de învățământ din străinătate și alte organizații. Totodată, 4 dintre profesorii 

departamentului  „Contabilitate, Audit și Analiză Economică” au vizitat Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava activând în cadrul comisiei examenului de licență în cadrul programului comun 

de studii: 
CADRE DIDACTICE Universitatea/Instituția Perioada 

Grigoroi L., Graur A., 

Mihailă S., Caraman S. 

Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, 

România 

6-8 iulie 2021  

 

Cadrele didactice din cadrul departamentului „Contabilitate, Audit și Analiză Economică” au 

desfășurat stagii de perfecționare profesională în cadrul entităților din Republica Moldova: 

CADRE DIDACTICE ENTITATEA PERIOADA 

Grumeza D. „Modern Audit” SRL  04.05.2021 - 21.05.2021 

Cauș Lidia SRL ,,Cris Group Consulting”, 04-29.01.2021 

Badicu Galina First Audit International SA 11-22.01.2021 

https://caae.ase.md/
https://caae.ase.md/
https://caae.ase.md/
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Gherasimov M. “Atlanto-Invest” SRL 21.12.2020-15.01.2021 

Gherasimov M. “Atlanto-Invest” SRL 04.05.2021-21.05.2021 

Bajan M. „SL-Logistic” SRL  14.12.2020-27.12.2020 

Lazari Liliana „SL-Logistic” SRL  13.08.2020-20.08.2020 

 

7. SERVICII DE GHIDARE ȘI CONSILIERE ÎN CARIERĂ 

Serviciile de ghidare și consiliere în carieră la nivelul ASEM sunt delegate către Centrul de 

Ghidare în Carieră (CGC) din Academia de Studii Economice a Moldovei, înființat conform Deciziei 

nr.6/3 din 24.12.2014 a Senatului Academiei de Studii Economice.  

Centrul de Ghidare în Carieră aplică următoarele modalități de ghidare și consiliere: 

conversația față-în-față sau online, aplicarea testelor și chestionarelor, interviul, observarea 

comportamentului, analiza rezultatelor academice, analiza produselor activității beneficiarului, 

training-urile. În procesul de realizare a funcțiilor și obiectivelor, Centrul de Ghidare în Carieră, 

colaborează cu decanate, cadre didactice, reprezentanți ai pieței muncii, mediului de afaceri și 

societății civile. 

Ghidarea în carieră este unul dintre procesele educaționale care asigură succesul viitoarei 

generații. Conștientizarea punctelor forte, ghidarea în alegerea domeniului, profesiei, studiilor 

potrivite și suportul în dezvoltarea competențelor și abilităților necesare pieței muncii sunt elemente 

strict necesare în procesul de ghidare în carieră. Or, în anul de studii 2020-2021 studenții ți profesorii 

facultății Contabilitate au fost antrenați în mai multe activități de ghidare și consiliere în carieră 

organizate de CGC ASEM, după cum urmează:    

1. Proiectul „Fii Student ASEM pentru o zi”, desfășurat în perioada 05 – 06 martie 2021, 

implicate studentele Codrean Violeta – Con 201 și Maican Valeria Con 182; 

2. Proiectul (flashmob) de promovare a instituției2, data publicării videoclipului: 04 iunie 2021. 

Au participat în dansuri Violeta Codrean Con 201, Daniel Revenco Con 201, Cristian Budu 

Con 201. Iar o altă parte de studenți au fost implicați în ziua filmărilor pentru asigurarea 

backgraund: Irina Brighidin Con 201, Daniela Ghedea Con 201, Olga Bordea Con 201, 

Daniela Gulea Con 201, Dana Cebanu Con 201, Marina Melnic Con 202, Mihaela Dumanschi 

Con 202, Daniela Botnari Con 203.  

3. Live „Află tot despre oferta educațională a facultății Contabilitate” 

4. Proiectul „ASEM vine în liceul tău” 

5. Proiectul „Ești în căutarea unui job?” 

 https://www.facebook.com/events/802988456987038/?ref=newsfeed 

6. Proiectul „Ești student și cauți un stagiu plătit?” 

8. PARTENERIATUL SOCIAL 

 

Parteneriatul social pentru facultatea „Contabilitate” este o condiție esențială pentru a plasa 

facultatea ca o structură administrativă și didactico-științifică deschisă și racordată la nevoile 

educaționale ale societății. Principala sarcină a facultății Contabilitate în parteneriatul social este 

îmbunătățirea calității și eficienței educației universitare contabile. Or, membrii facultății (cadrele 

didactice) tind să dezvolte, concomitent cu competențele profesionale, și o cultură antreprenorială, 

care presupune formarea în spiritul cooperării, cultivarea unor deprinderi de comunicare, depășind 

 
2 https://www.facebook.com/ASEMoficial/posts/4377844308933014  

https://old.ase.md/en/noutati/evenimente/student-pentru-o-zi-la-asem.html
https://www.facebook.com/events/802988456987038/?ref=newsfeed
https://contabilitate.ase.md/
https://www.facebook.com/ASEMoficial/posts/4377844308933014
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barierele psihologice legate de percepții și prejudecăți, încurajarea inițiativelor valoroase și a lucrului 

în echipă.  

Membrii facultății Contabilitate și-au orientat integral demersul educativ asupra studentului 

ca partener în educație și încurajează următoarele aspecte: 

▪ participarea studenților în procesul decizional;  

▪  democratizarea relației profesor-student; 

▪ implicarea studenților în proiecte de parteneriat; 

▪ încurajarea inițiativelor studenților și sprijinirea punerii lor în aplicare. 

Așa dar, participarea studenților facultății la viața ASEM se realizează printr-o serie de 

practici, după cum urmează:  

▪ studenții facultății Contabilitate sunt reprezentați în Senatului Studențesc al ASEM - ONG 

studențesc, apolitic și nonprofit prin studenții Codrean Violeta - Con 202, Savciuc Maria – 

Con 202,  începând cu luna septembrie 2020.  

▪ Studenta Brighidin Irina – Con 202 reprezintă studenții contabili în Senatul ASEM.  

▪ Consiliul Facultății Contabilitate include în componența sa reprezentanții studenților, după 

cum urmează: Guzun Iraida - gr. Con 191, Grițcu Alexandru – gr. Con 203, Savciuc Maria - 

gr. Con 202, Calancea Maria - gr. Con 182. 

▪ Activitatea Consiliului Studenților Contabili ca organism reprezentativ al studenților, cu statut 

și program propriu recunoscut și respectat de profesori și de conducerea facultății;  

▪ Existența unui Cod de Etică Universitară prin care se aduc la cunoștință studenților într-un 

mod direct și prietenos cerințele ASEM, ei având dreptul de a exprima păreri, după care se 

angajează să-l respecte;  

▪ Acordarea de responsabilități în grupa academică și la nivel de facultate prin care studenții să 

contribuie la bunul mers al activităților din facultate;  

▪ Consultarea studenților atunci când sunt elaborate reguli pentru exprimarea opiniilor dar și 

pentru asumarea liberă a acestora;  

▪ Informarea permanentă a studenților în legătură cu tot ce se planifică și se realizează în ASEM 

prin diferite metode (afișaj, buletin informativ, anunțuri zilnice, rețele de socializare, grupuri 

pe Messenger/viber); 

▪ Crearea unui mediu universitar plăcut cu contribuția și participarea studenților. 

În anul de studii 2020-2021 membrii facultății Contabilitate au depus eforturi în consolidarea  

parteneriatului pe axa relațiilor Facultate – Mediul de afaceri. În acest context o primă acțiune este 

prezența reprezentanților mediului de afaceri (Voluța Victor, Senior manager KPMG Moldova) în 

Consiliul facultății Contabilitate.  

Și în acest an de studii membrii facultății Contabilitate au atras reprezentanții entităților din 

mediul de afaceri în organizarea și sponsorizarea de evenimente atât pentru studenți, cât și pentru 

profesori. Astfel, un eveniment important a fost Concursul Internațional Studențesc „Profesia 

contabilă – o carieră de succes”.   Printre sponsorii acestui concurs a fost compania de audit „First 

Audit International”, calitatea de juriu a fost asigurată de reprezentanții companiilor „First Audit 

International”, „Acozatex”, „Afex Service”.  

Un alt eveniment cu implicarea reprezentanților Curții de Conturi a Republicii Moldova a fost 

Conferința Științifică Internațională ISCC 2021 „Contabilitatea în viziunea tinerilor cercetători”.  

O altă formă de parteneriat cu mediul de afaceri în anul de studii 2020-2021 a fost atragerea 

și implicarea reprezentanților entităților în componența examenelor de licență în calitate de președinți 

de comisii, după cum urmează: Vitor Voluța, Senior manager KPMG in Moldova, Artur Vârtosu – 

https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/
https://ase.md/senatul-si-membrii-senatului-asem/
https://contabilitate.ase.md/consiliul-facultatii/
https://www.facebook.com/consiliul.studentesc.facultatea.contabilitate.asem/
https://ase.md/files/legal/interne/2.3_codul_etica.pdf
https://contabilitate.ase.md/consiliul-facultatii/
https://caae.ase.md/contabilitate/
https://caae.ase.md/contabilitate/
https://fai.md/
https://fai.md/
https://b2bhint.com/ro/company/md/ca-afex-service-srl--1006600012116
http://www.ccrm.md/
https://caae.ase.md/conferinte/
https://home.kpmg/md/en/home.html
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director financiar Efes Moldova Brewer of Moldova, Ion Șova, CFO- IT SERVICE & DATA 

PROCESSING at CROSSINX GmbH.  

Decanatul facultății „Contabilitate”, precum și conducerea departamentului „Contabilitate, 

audit și analiză economică” monitorizează piața muncii și este în contact permanent și direct cu 

entitățile privind promovarea ofertelor de locuri de muncă pentru studenți.   

Departamentul „Contabilitate, audit și analiză economică” colaborează cu entitățile pentru 

asigurarea locurilor pentru realizarea stagiilor de practică. În anul de studii 2020-2021 au realizat 

practica de licență 208 studenți ai anului 3 de studii și peste 40 studenți masteranzi.  De asemenea au 

realizat practica de producție peste 60 studenții de la anul 2 de studii învățământ cu frecvență.   

În anul de studii 2020-2021 comunitatea academică a facultății Contabilitate a continuat 

parteneriatul cu asociațiile profesionale, cum ar fi ACCA, CECCAR, CAFR. Relaționarea a ținut de 

evenimentele organizate de ei pentru studenți, dar și pentru profesori, cum ar fi: Train the Academics, 

ACCA,  Economia în limbaj studențesc, etc.   

A continuat în anul de studii 2020-2021 parteneriatul cu autoritățile statului, membrii facultății 

fiind implicați în activitățile consultative și structuri ale acestora: 

Nr. Activitatăți Nume, prenume 

1.  Consiliul de Contabilitate și Raportare 

Financiară pe lingă Ministerul Finanțelor 

Nederița A., Țiriulnicoa N., Graur A. 

2.  Comitetul de supraveghere a activității de audit 

pe lîngă Consiliul de supraveghere publică a 

auditului 

Iachimovschi A. 

3.  Comisia de certificare a auditorilor pe lîngă 

Consiliul de supraveghere publică a auditului 

Lazari L., Cumăunsă R. 

4.  Consiliul Consultativ al Serviciului Fiscal de 

Stat 

Grigoroi Lilia 

5.  Consiliul consultativ pe lîngă Curtea de Conturi Dima M., Iachimovschi A. 

6.  Registru experțior ANACEC în cercetare și inovare 

http://www.cnaa.md/i/expert-commissions/registru-

ci_anacec.pdf 

Bajan M., Bădicu G., Bîrcă A., 

Grigoroi L.,Lapițkaia L., Lazari L., 

Mihaila S., Popovici A. 

7.  Comisia de certificare a auditorilor interni din 

sectorul public 

Bîrcă A. 

8.  Agenția Națională de Cercetare (ANCD) Bajan Maia, președinte al Comisiei de 

acreditare, UASM  

 

Departamentul „Educație Fizică și Sport”  continuat în anul 2020-2021 activitățile specifice 

acestuia:  

 Tema evenimentului Instituția organizatoare, orașul, țara, 

data desfășurării 

Participanții 

1.  Conferința Generală a Federației de 

Baschet RM 

FBRM Chișinău,  

Complex Sportiv ASEM, 

10 septembrie 2020 

 Scutelnic V., 

 

2.  Adunarea Generală a Federației 

Sportului Universitar din Moldova 

FSUM Chișinău, USEFS 2021 S.Armanov 

Leviţchi D. 

Istrati L. 

3.  Seminarul ştiinţifico-metodologic 

internațional: „Impactul Social al 

practicării artelor marțiale asupra 

tinerei generații”. 

USEFS, Chișinău  

22 septembrie 2020 

Armanov S. 

Pîrău S. 

Feraru V. 

4. Conferința științifică națională 

Turismul activ-factor de socializare 

USEFS, Chișinău,  

26 noiembrie 2020 

Armanov S. 

Pîrău S. 

https://www.facebook.com/EfesMoldova
https://contabilitate.ase.md/
https://caae.ase.md/
https://caae.ase.md/
https://www.facebook.com/ASEMoficial/photos/a.431752836875534/4265565526827560/
https://caae.ase.md/
https://www.accaglobal.com/gb/en.html
https://ceccar.ro/ro/
https://www.cafr.ro/
https://ekf.tuke.sk/wps/portal/ekf/fakulta/aktuality/aktualita_135
https://ekf.tuke.sk/wps/portal/ekf/fakulta/aktuality/aktualita_135
https://www.facebook.com/YAATimisoara/photos/a.812830652093110/4056990171010459/
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=125814&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=125814&lang=ro
http://cspa.md/node/10
http://cspa.md/node/30
http://www.cnaa.md/i/expert-commissions/registru-ci_anacec.pdf
http://www.cnaa.md/i/expert-commissions/registru-ci_anacec.pdf
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a adolescenților Feraru V. 

Scutelnic V., 

Leviţchi D., Istrati L. 

5. Congresul Științific International 

„Sport, Olimpism, Sănătate” 

USEFS, Chișinău,  

10-12 septembrie 2020 

Leviţchi D., Istrati L. 

Armanov S. 

Pîrău S. 

Feraru V. 

V.Scutelnic 

 

 

9. INFORMAȚII PRIVIND IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR ȘI STRATEGIILOR NAȚIONALE, CU 

PREZENTAREA REZULTATELOR ANUALE, CONFORM INDICATORILOR STABILIȚI DE ACTELE 

VIZATE 

▪ Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 „Educația 2020” (HG nr. 944 din 

14.11.2014). ASEM, prin structurile sale administrative si didactico-științifice,  contribuie la 

implementarea acesteia prin dezvoltarea și actualizarea continuă a cadrului normativ 

instituțional cu privire la organizarea și realizarea unui procesul educațional de calitate, 

conform cu cele mai bune practici. În acest scop ASEM a elaborat și realizează Planul 

strategic de dezvoltare al ASEM pentru perioada 2018-2022  și al Planul ASEM de acțiuni 

pentru anul 2020 și Planul ASEM de acțiuni pentru anul 2021. Or, facultatea Contabilitate și 

departamentele acesteia și-au elaborat propriile planuri de acțiuni pentru anii 2020, 2021. 

Facultatea Contabilitate si departamentele acesteia si-au elaborat și realizat în anul de studii 

2020-2021 Obiective al calității ale facultății Contabilitate concordate cu Obiective ale 

calității în ASEM pentru anul de studii 2020-2021. Acțiunile măsurabile și palpabile legate 

de implementarea Strategiei de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 rezidă în:         

✓ actualizarea și modernizarea curriculumul disciplinelor din perspectiva din perspectiva 

centrării pe competențe, pe cel ce învață și pe necesitățile mediului economic.  

Nr. Denumirea lucrării 

didactico-ştiinţifice 

Autori Decizia Comisiei metodice  Decizia 

Consiliului 

Facultății 

Contabilitate 

1.  Curriculumurile și Fișele 

la disciplinele 

departamentului 

„Contabilitate, Audit 

 şi Analiză Economică” la 

ciclul I, licenţă 

obligatorii/opţionale   

Titularii cursurilor,  

Coordonator  

L. GRIGOROI  

dr., conf. univ. 

Aprobare şi recomandare 

spre promovare Consiliului 

Facultăţii „Contabilitate” şi 

Consiliile Facultăților 

„Business şi Administrarea 

Afacerilor”, Finanțe, 

Economie Generală și Drept, 

Relații Economice 

Internaționale 

Proces verbal nr. 1  din  

7 septembrie 

2020 

Aprobate Proces 

verbal nr. 1  din  

8 septembrie 

2020 

2.  Curriculumurile și Fișele 

la disciplinele 

departamentului 

„Contabilitate, Audit 

 şi Analiză Economică” la 

ciclul II, masterat 

obligatorii/opţionale   

Titularii cursurilor 

Coordonator  

L. GRIGOROI 

dr., conf. univ. 

Aprobare şi recomandare 

spre promovare Consiliului 

Coordonator al Şcolii 

Masterală de Excelenţă în 

Economie şi Business. 

Proces verbal nr. 1  din  

7 septembrie 

2020 

Consiliul Școlii 

Masterale 

3.  Curriculumurile și Fișele 

la disciplinele 

Titularii cursurilor 

Coordonator  

- Aprobate Proces 

verbal nr. 1  din  

https://ase.md/reglementari-asem/
https://ase.md/reglementari-asem/
https://ase.md/files/legal/interne/1.2_plan_strategic_2022.pdf
https://ase.md/files/legal/interne/1.2_plan_strategic_2022.pdf
https://contabilitate.ase.md/files/contabil/plan_activitate_2020-2021.pdf
https://ase.md/files/legal/interne/2.33_obc2021.pdf
https://ase.md/files/legal/interne/2.33_obc2021.pdf
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programului de studii 

„Contabilitate” ciclul I, 

licență obligatorii/opționale   

L. GRIGOROI  

dr., conf. univ. 

8 septembrie 

2020 

 

✓ modernizarea curriculumului universitar la specialitatea Contabilitate, la ciclul I Licență. 

Elaborarea unui nou Plan de învățământ la specialitatea Contabilitate a rezultat din 

modificarea actelor normative naționale și instituționale în domeniu, aplicarea celor mai bune 

practici internaționale, conformarea cu exigențele angajatorilor și a cerințelor pieței muncii. 

Noile planuri de învățământ au fost aprobate la ședința departamentului „Contabilitate, audit 

și analiză economică, (pr. Verbal nr. din 2021) și validate prin ședința Consiliului facultății 

Contabilitate din 27 aprilie 2021 (pr. Verbal nr. 7).     

✓ dezvoltarea competențelor digitale prin elaborarea și aplicarea conținuturilor educaționale 

digitale în procesul educațional. 

Toate disciplinele predate de profesorii din cadrul departamentului „Contabilitate, audit și 

analiză economică” sunt asigurate cu conținuturi digitale plasate în MOODLE ASEM, după 

cum urmează: pentru disciplinele predate la ciclul Licență – 74 de cursuri: 

https://moodle.vle.ase.md/course/index.php?categoryid=2; pentru disciplinele predate la 

ciclul Masterat – 55 de cursuri: https://moodle.vle.ase.md/course/index.php?categoryid=11 

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 

Plansoft  pentru planificare, repartizare și realizarea normei didactice. 

Totodată cadrele didactice de la departamentul „Contabilitate, audit și analiză economică” au 

urmat programe de instruire profesională continuă, după cum urmează: 

PRORAM DE INSRUIRE PERIOADA DURATA  PARTICIPAŢII 

Inovații pedagogice in studiile 

economice și adaptarea la noile 

condiții a învățământului online 

Formator (autor): Dorina Roşca, Dr. 

în socio-economia dezvoltării 

Perioada: 21-

23 decembrie 

2020  

20 ore 

academice 

Grigoroi L, Mihaila S., 

Cotoros I., Curagău N.,  

Cușmăunsă R., 

Țugulschi I., Bajan M., 

 Lazari L., Erhan L., 

Bădicu G., Cauș L. 

Atragerea fondurilor europene de 

către cercetători Formator: Dorina 

Roşca, dr. 

Perioada:12-

14 ianuarie 

2021 

20 ore 

academice 

Grigoroi L, Mihaila S., 

Curagău N.,  Bajan M., 

Lazari L., Erhan L., 

Bădicu G., Graur A. 

Tehnologii informaționale de 

comunicare pentru procesul de 

Formator: Portărescu Serghei, dr., 

conf. univ., ASEM 

instruire 

Perioada: 25 - 

29 ianuarie 

2021 

40 ore 

academice 

Popovici A., Curagău N. 

Graur A., Grabarovschi 

L., Cauș L. 

  

✓ elaborarea unui nou sistem de calcul a sporului la salariu a cadrelor didactice, bazat pe 

performanțele personalului didactic și auxiliar. 

✓ Asigurarea cu manuale 

Nr. Denumirea manualului Autori Decizia Consiliului 

Ștințifico- metodical 

ASEM  

Decizia 

Senatului ASEM 

1.  Contabilitatea 

întreprinderii   

Coordonator  

L. GRIGOROI  

dr., conf. univ. 

Aprobare şi recomandare 

Senatului ASEM  

Proces verbal nr. 1  din  

Aprobat Proces 

verbal nr. 1  din  

August 2020  

https://caae.ase.md/
https://caae.ase.md/
https://moodle.vle.ase.md/course/index.php?categoryid=2
https://moodle.vle.ase.md/course/index.php?categoryid=11
https://caae.ase.md/
https://www.facebook.com/photo?fbid=1482710038595476&set=pcb.1482711205262026
https://www.facebook.com/photo?fbid=1482710038595476&set=pcb.1482711205262026
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August 2020 

 

✓ Asigurarea cu alte materiale didactice. 

Nr. Denumirea lucrării 

didactico-ştiinţifice 

Autori Decizia Comisiei metodice  Procesul 

verbal nr., şi 

data 

1.  Note de curs „Audit 

financiar”  

GRUMEZA D., dr., 

conf.univ., 

IACHIMOVSCHI A. 

dr., conf.univ.  

Aprobare şi recomandare spre 

promovare Consiliului Facultăţii 

„Contabilitate” 

Proces verbal nr. 2  din  

29 octombrie 

2020 

Proces verbal 

al Consiliului 

Facultății 

Contabilitate, 

nr. 2  din  

29 octombrie 

2020 

2.  Îndrumar metodic pentru 

stagii de practică la 

Programul de masterat 

„Audit financiar” 

IACHIMOVSCHI A. 

dr., conf.univ., 

GRUMEZA D., dr., 

conf.univ. 

Aprobare şi recomandare spre 

promovare Consiliului 

Coordonator al Şcolii Masterală 

de Excelenţă în Economie şi 

Business. 

Proces verbal nr. 2  din  

29 octombrie 2020 

- 

3.  Методическое 

руководство по 

подготовке дипломной 

работы специальность 

«Бухгалтерский учет», 

pentru studenții ciclului I, 

Licență, învățământ cu 

frecvență şi frecvență 

redusă 

GRABAROVSCHI L. 

dr., conf. univ., CAUŞ 

L. dr., conf. univ., 

CHIRILOV N.. dr., 

conf. univ. 

Aprobare şi recomandare spre 

promovare Consiliului Facultăţii 

„Contabilitate” 

Proces verbal nr. 3 din  

22 martie 2021 

Proces verbal 

al Consiliului 

Facultății 

Contabilitate,

nr. 6 din 09 

aprilie 

2021 

4.  Indicații metodice privind 

elaborarea proiectului de an la 

Contabilitate pentru studenții 

specialității ,,Contabilitate” 

ciclului I, Licență, învățământ 

cu frecvență și frecvență 

redusă 

Angela POPOVICI, dr., 

conf. univ. 

Aprobare şi recomandare spre 

promovare Consiliului Facultăţii 

„Contabilitate” 

Proces verbal nr. 4 din  

5 aprilie 2021 

Proces verbal 

al Consiliului 

Facultății 

Contabilitate, 

nr. 6 din  

09 aprilie 

2021 

5.  Ghid metodic privind 

elaborarea și susținerea tezei 

de master la programele de 

masterat ,,Contabilitate și 

audit“, ,,Audit financiar”, 

,,Finanțele și contabilitatea 

firmei”,  ,,Contabilitatea și 

servicii electronice avansate” 

COTOROS Inga - dr., 

conf. univ., BĂDICU 

Galina - dr., conf. univ, 

IACHIMOVSCHI 

Anatol - dr., conf. univ. 

Aprobare şi recomandare spre 

promovare Consiliului 

Coordonator al Şcolii Masterală 

de Excelenţă în Economie şi 

Business. 

Proces verbal nr. 5 din  

18 iunie 2021 

- 

  

✓ Promovarea parteneriatelor pentru educație:  

1) programul comun de studii cu diplomă dublă cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava; 

2) Cotutela in coordonarea doctoranzilor de ciclul III Doctorat; 

3) Organizarea de conferințe, ateliere de lucru, stagii de practică pentru studenți și profesori; 

etc.  

✓ Responsabilizarea societății pentru asigurarea unei educații de calitate:  

1) Implicarea reprezentanților mediului de afaceri în comisiile de finalizare a studiilor 

superioare de licență;  

2)  Chestionarea coordonatorilor bazelor stagiilor de practică;  

3) Chestionarea angajatorilor cu privire la cunoștințele și competențele  studenților;  
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4) Implicarea reprezentanților unor entități în oferirea de lecții publice pentru studenți;  

5) Implicarea contabililor practicieni in predarea cursurilor de specialitate;  

6) Informarea pe rețelele de socializare despre oferta educațională si realizările facultății în 

derularea studiilor.   

✓ Sporirea participării studenților la procesele de luare a deciziilor, inclusiv la elaborarea, 

implementarea și evaluarea politicilor educaționale. Or, structurile administrative ale 

Facultății Contabilitate includ în componențele sale un procent reprezentativ de studenți, cum 

ar fi: în Consiliul Facultății Contabilitate – 26,66% (4 studenți din totalul de 15 membri), 

Comisia de asigurare a calității facultății Contabilitate – 33,33% (2 studenți din totalul de 6 

membri), Facultatea Contabilitate are un reprezentant al studenților în Senatul ASEM.       

✓ Eficientizarea și flexibilizarea sistemului de formare continuă a cadrelor didactice și 

manageriale. Anual ASEM organizează cursuri de dezvoltare profesională continuă pentru 

cadrele didactice ale ASEM. În anul de studii 2020-2021, cadrele didactice ale 

departamentului „Contabilitate, audit și analiză economică” au urmat trei cursuri organizate 

de ASEM:  

1) Inovații pedagogice in studiile economice și adaptarea la noile condiții a învățământului 

online Formator (autor): Dorina Roşca, Dr. în socio-economia dezvoltării (21-23 

decembrie 2020 – 20 ore academice) – 11 cadre didactice, ceea ce formează 44 % din 

totalul membrilor departamentului CAAE.  

2) Atragerea fondurilor europene de către cercetători Formator: Dorina Roşca, dr. – 8 cadre 

didactice (12-14 ianuarie 2021, 20 ore academice), or, 32 % din totalul membrilor 

departamentului CAAE. 

3)  Tehnologii informaționale de comunicare pentru procesul de Formator: Portărescu 

Serghei, dr., conf. univ., ASEM (25 - 29 ianuarie 2021, 40 ore academice), or, 24 % din 

totalul membrilor departamentului CAAE. 

✓ Promovarea cercetării ca instrument de formare profesională avansată și vector de susținere a 

performanței și calității în învățământul superior.    

▪ Strategia de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova până în anul 2020 ( HG nr. 920 din 

07.11.2014); 

 

▪ Foaia de parcurs pentru ameliorarea competitivității Republicii Moldova (HG Nr. 4 din 

14.01.2014). Acțiunile măsurabile și palpabile legate de implementarea Foii de parcurs pentru 

ameliorarea competitivității rezidă în: 

✓ Armonizarea sistemului de asigurare a calității educației cu Standardele Europene. În anul de 

studii 2020-2021 a fost realizat proiectul „Strategii de ameliorare a calității studiilor în cadrul 

facultății Contabilitate”, finanțat de AUF. 
Denumirea 

Proiectului 

Proiect educațional «Stratégies d’amélioration de la qualité des études dans le cadre de la 

faculté de Comptabilité, AEEM»,  2020 

Finanțator Projet régional l’AUF en Europe centrale et orientale (AUF-ECO) en collaboration avec 

l’Institut de la Francophonie pour la Gouvernance Universitaire (AUF-IFGU) Assurance 

qualité et gouvernance universitaire». Costul: 2300 eeuro 

Echipa Grigore BELOSTECINIC – Rector, dr. hab., prof. univ., academician al AŞM. 

Iuliana GEORGESCU – Profesor universitar, doctor, Universitatea Alexandru Ioan Cuza 

din Iași, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor 

Lilia GRIGOROI – Decan Facultatea Contabilitate 

Liliana LAZARI – Șef Departament Contabilitate, Audit și Analiză Economică 

Aliona BÎRCĂ – conf. univ. departament Contabilitate, Audit și Analiză Economică 

https://contabilitate.ase.md/consiliul-facultatii/
https://ase.md/senatul-si-membrii-senatului-asem/
https://caae.ase.md/
https://caae.ase.md/proiecte-de-cercetare/
https://caae.ase.md/files/caae/conf/GSA.agenda.finala.pdf
https://caae.ase.md/files/caae/conf/GSA.agenda.finala.pdf
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Arnaud EVE – Maître de conférences en Sciences de Gestion, Université de Rouen 

Normandie – L’Ecole Universitaire de Management 

Iraida GUZUN – student, grupa CON 191 

Tatiana COSTIN – student –masterand, grupa CA 191m 

Roman VIERU – doctorand 

Maia BAJAN – conf. univ. departament Contabilitate, Audit și Analiză Economică 

Lidia CAUȘ – conf. univ. departament Contabilitate, Audit și Analiză Economică 

Ludmila GRABAROVSCHI – conf. univ. departament Contabilitate, Audit și Analiză 

Economică 

Inga COTOROS – conf. univ. departament Contabilitate, Audit și Analiză Economică 

Nelea CHIRILOV – conf. univ. departament Contabilitate, Audit și Analiză Economică 

Stela CARAMAN – lector universitar departament Contabilitate, Audit și Analiză 

Economică 

Eveniment 

desfășurat 

pe 24-

25.11.2020 

7 invitați de onoare 

36 participanți din ASEM 

5 participanți din Universitatea de Stat din Moldova 

3 participanți din Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova 

Obiectivele 

proiectului 

1. Modernizarea sistemului intern de asigurare a managementului calității serviciilor 

educaționale contabile, în contextul integrării în spațiul european al învățământului 

superior; 

2. Ajustarea procesului educațional contabil nevoilor pieței europene și internaționale a 

muncii; 

3. Asigurarea unei mai bune sinergii între educația universitară în domeniul contabilității, 

auditului și controlului la nivel național și internațional în scopul îmbunătățirii calității și a 

accesului la profesie; 

4.  Racordarea la practicile internaționale a metodelor de predare – învățare - evaluare a 

disciplinelor din domeniul contabilității, auditului și controlului  

și promovarea unei abordări bazate pe rezultatele învățării  

5. Modernizarea și dezvoltarea  metodelor de predare – învățare - evaluare  prin utilizarea 

activă a tehnologiilor informaționale (IT) în predarea tradițională dar și în contextul 

învățământului la distanță sau a altor situații excepționale (Covid 19);  

6.  Armonizarea conținutului disciplinelor din domeniul contabilității, auditului și 

controlului cu cel al universităților din spațiul Uniunii Europene pentru asigurarea  

mobilității studenților, continuității și aprofundării cunoștințelor în cadrul fiecărei etape:  

licență, masterat, doctorat; 

7. Investigarea posibilităților de extindere a serviciilor educaționale cu predare în limba 

franceză la licență, masterat și de perfecționarea a contabililor din entitățile din RM cu 

vorbire în limba franceză; 

8. Identificarea strategiilor de perfecționare la nivel național a aspectelor epistemologice și 

metodologice privind cercetările științifice din domeniul contabilității; 

9. Identificarea căilor de perfecționare continuă, la nivel internațional, a colaboratorilor în 

vederea creșterii calității procesului de predare – învățare - evaluare  și de majorarea a 

numărului de publicații în reviste din bazele de date Scopus sau Web of Science 

Relevanța 

rezultatelor 

științifice 

1. Ajustarea procesului educațional contabil nevoilor pieței europene și internaționale a 

muncii, prin asigurarea unei mai bune sinergii între educația universitară în domeniul 

contabilității, auditului și controlului la nivel național și internațional, îmbunătățirea calității 

și a accesului la profesie; 

2. Racordarea la practicile internaționale a metodelor de predare – învățare - evaluare a 

disciplinelor din domeniul contabilității, auditului și controlului și promovarea unei 

abordări bazate pe rezultatele învățării.  

3. Investigarea posibilităților de extindere a serviciilor educaționale cu predare în limba 

franceză la licență, masterat și de perfecționarea a contabililor din entitățile din RM cu 

vorbire în limba franceză; 

4. Creșterea calității procesului de predare – învățare - evaluare  și de majorarea a 

numărului de publicații în reviste din bazele de date Scopus sau Web of Science 

https://caae.ase.md/files/caae/conf/GSA.agenda.finala.pdf
https://caae.ase.md/files/caae/conf/GSA.agenda.finala.pdf
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Activități 

realizate 

1. Seminar „Management de la qualité et norme ISO 9001 dans l'enseignement supérieur et 

la recherche en Contrôle de gestion : état des lieux et perspectives” 

2. Seminar „Repères importants sur la qualité de l'enseignement supérieur comptable” 

 

✓ Menținerea acreditării internațională ACCA a programului de studii „Contabilitate”, 

autoevaluarea instituțională a programului de studii „Contabilitate” prin auditul intern ASEM, 

acreditarea programelor de master la „Contabilitate și audit”, „Finanțele și contabilitatea 

firmei”, „Contabilitate și servicii electronice asociate”, „Audit financiar”. 

✓ Aplicarea instrumentelor europene pentru facilitarea recunoașterii studiilor și calificărilor și 

eliminarea barierelor în calea mobilității academice și profesionale.  
✓ Promovarea mobilității academice în vederea ameliorării calității și relevanței educației. 

Menționăm aici mobilitatea academică a studentei Dabija Violeta, Con 181 la Universitatea 

„BABES BOLYAI” din Cluj-Napoca, FSEGA, în perioada 10.02.2020 - 09.06.2020, prin 

programul CEEPUS III. De asemenea în anul de studii 2020-2021 s-a aflat in mobilitate 

academică de formare la facultatea Contabilitate dr., conf. univ. Daniel Botez de la 

Universitatea din Bacău, România.   

✓ Identificarea, stimularea și menținerea talentelor.  
✓ Perfecționarea sistemului de remunerare a muncii. În acest context ASEM a elaborat, 

consultând cadrele didactice ale facultății Contabilitate, Regulamentul privind evaluarea 

performanțelor cadrelor didactice universitare, Regulamentul cu privire la stabilirea 

normativelor de personal în vederea elaborării statelor de funcții în ASEM, Regulament cu 

privire la normarea activității ştiinţifico-didactice a personalului din ASEM.      
 

▪ Planul sectorial anticorupție în domeniul educației pentru anii 2018-2020 (HG nr. 816 din 

20.08.2018). Acțiunile măsurabile și palpabile:  

✓ Reducerea incidenței fraudei academice prin organizarea de întruniri publice cu studenții 

anului III de studii, cu tematica „Căile etice de elaborare a tezei de licență”, utilizarea 

platformei/softului antiplagiat cu monitorizarea indicatorilor de progres. În anul de studii 

2020-2021 tezele de licență a 16 absolvenți de la programul comun de studii cu diplomă dublă 

„Contabilitate” au fost verificate atât prin sistemul antiplagiat ASEM, cât și a sistemului de la 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, România. Nu s-au identificat abateri de la 

norme. De asemenea anual  se emite Ordinul rectorului ASEM cu referire la interzicerea 

colectării mijloacelor bănești în scopul organizării examenelor de absolvire. 

✓ Aplicarea Codului de etică universitară al ASEM, Codului universitar al drepturilor și 

obligațiilor studentului ASEM, pentru promovarea educației de integritate și anticorupție; 

✓ Prezența și cunoașterea de către cadrele didactice a Regulamentului cu privire la evidența 

cazurilor de influență necorespunzătoare, Regulamentului cu privire la evidența cazurilor de 

influență necorespunzătoare.  

✓ continuarea eforturilor de eradicare a practicilor neconforme în procesul de elaborare și 

susținere a tezelor, a examenelor anuale și a examenelor de finalizare a studiilor. Or, în anul 

de studii 2020-2021, Comisia de asigurare a calității facultății Contabilitate a decis 

neadmiterea la susținerea tezelor de licență pentru 4 absolvenți de la ciclul I Contabilitate, pe 

motiv de plagiere.  

▪ Strategia de dezvoltare a societății civile pentru perioada 2018-2020 şi a Planului de acţiuni 

pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a societății civile pentru perioada 2018-2020 

(Legea 51 din 23.03.2018). Acțiuni măsurabile:  

✓ Dezvoltarea spiritului civic activ în rândul studenților: participare activă a studenților anului 

I de studii ale facultății Contabilitate în cadrul webinar-ului „Descriere personală în CV. 

https://contabilitate.ase.md/ciclul-i-licenta/
https://contabilitate.ase.md/ciclul-i-licenta/
https://caae.ase.md/ciclul-ii-masterat/
https://caae.ase.md/ciclul-ii-masterat/
https://caae.ase.md/ciclul-ii-masterat/
https://caae.ase.md/ciclul-ii-masterat/
https://caae.ase.md/ciclul-ii-masterat/
https://caae.ase.md/ciclul-ii-masterat/
https://ase.md/reglementari-asem/
https://ase.md/reglementari-asem/
https://ase.md/reglementari-asem/
https://ase.md/reglementari-asem/
https://vle.ase.md/univap/
https://ase.md/reglementari-asem/
https://ase.md/reglementari-asem/
https://ase.md/reglementari-asem/
https://ase.md/reglementari-asem/
https://ase.md/reglementari-asem/
https://ase.md/reglementari-asem/
https://ase.md/reglementari-asem/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3755535447818376&id=767409313297686
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Formula secretă a unui interviu de succes” , 06 octombrie 2020, invitat special: Ilie Dercaci, 

public speaker, business trainer, organizat de către Cercul Științific Studențesc; participare cu 

prezentare la tema „Activitatea economică a entității prin prisma opera-țiunilor cu numerarul”, 

27 octombrie 2020, Codrean Violeta (prezentare Aurelia Cucu (prezentare), Dorin Bîrzoi 

(prezentare), studenții doritori de a se conecta din toate grupele academice ale Facultății 

„Contabilitate”, organizat de către Cercul Științific Studențesc.  

✓ Dezvoltarea voluntariatului în rândul studenților: participarea studenților Codrean Violeta si 

Daniel Revenco în organizarea evenimentului „Student Recycle Fest” dedicat Zilei Mondiale 

a Reciclării, cu atragerea partenerilor și oferirea certificatelor, 16 noiembrie 2020; participare 

la Concursul Artistic „Reciclăm, deci Câștigăm”, 16 noiembrie 2020; Codrean Violeta a creat 

videoclipul de felicitare cu ocazia Anului Nou și a Crăciunului, 31 decembrie 2020; 

implicarea în proiectul „Fii Student ASEM pentru o zi”, 05 – 06 martie 2021 (Codrean 

Violeta, Valeria Maican - Con 182); participarea cu implicare în dans la proiectul (flashmob) 

de promovare a instituției , data publicării videoclipului: 04 iunie 2021 (repetiții și dans 

propriu-zis: Violeta Codrean, Daniel Revenco, Cristian Budu) implicați în ziua filmărilor: 

Irina Brighidin, Daniela Ghedea, Olga Bordea, Daniela Gulea, Dana Cebanu, Marina Melnic, 

Mihaela Dumanschi, Daniela Botnari.  

✓ Publicarea pe paginile web ale facultății Contabilitate și a departamentului „Contabilitate, 

audit și analiză economică” a informațiilor relevante societății civile.  

▪ Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii pentru anii 2012-2020 

(HG nr. 685 din 13.09.2012). Acțiunile măsurabile:  

✓ Creșterea numărului de stagii în IMM-uri pentru studenți. Analiza bazelor de realizare a 

stagiilor de practică denotă ca marea majoritate a studenților facultății Contabilitate realizează 

stagiul de practică în cadrul IMM-urilor.  

✓ Crearea business incubatoarelor inovative în cadrul ASEM. 

✓ Organizarea de către Școala de dezvoltare continuă ASEM, cu implicarea profesorilor de la 

departamentul „CAAE” a cursurilor de formare profesională a tinerilor specialiști și altor 

categorii de populație neangajate la specialitatea de Contabilitate. 

✓ Invitarea agenților economici la evenimentele organizate de facultatea Contabilitate în scopul 

dezvoltării culturii și a performanțelor în contabilitate. 

▪ Strategia Națională în domeniul protecției consumatorilor pentru perioada 2013-2020 (HG 

nr. 560 din 24.07.2013) 

1) Informarea studenților despre Ziua Mondială a protecției drepturilor consumatorilor – 15 

martie, precum și anunțarea despre activitățile desfășurate cu acest scop;  

2) Aducerea la cunoștința studenților, prin intermediul paginii web oficiale a facultății 

Contabilitate, a informației privind deciziile importante adoptate cu impact asupra lor;  

▪ Politica Naționala de Sănătate a Republicii Moldova 2007-2021 (HG nr. 886 din 

06.08.2007); 

1) Realizarea controlului medical obligatoriu la cazarea in căminul universitar;  

2) Asigurarea condițiilor de restabilire a sănătății studenților și cadrelor didactice prin Centrul 

curativ al ASEM;   

3) consolidarea parteneriatului vizând fortificarea sănătății studenților. În acest context a fost 

organizat la 14 mai 2021 webinarul „Formule moderne de protecție și sănătatea tinerilor în 

perioada de pandemie”. Invitații speciali au fost Mariana Vârlan, medic  ginecolog - oncolog,  

https://caae.ase.md/cadre-didactice/
https://caae.ase.md/cadre-didactice/
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2053872798082486
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2053883424748090
https://www.facebook.com/SenatulStudentescASEM/posts/2092914167511682
https://contabilitate.ase.md/
https://caae.ase.md/
https://caae.ase.md/
https://www.facebook.com/asemcontabilitate/photos/2238953299574449
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specialist  în domeniul sănătății tinerilor și Angela Costin - reprezentant Ghedeon Richter în 

Republica Moldova. Au participat grupele academice CON-201, CON-202, CON-203. 

4) sporirea responsabilității studenților pentru propria sănătate. În acest an de studii, 2020-2021,  

zilnic s-a realizat monitorizarea și evidența stării de sănătate a tuturor studenților, prin 

grupurile create pe Messenger pentru studenții cu frecvență și Viber pentru studenții cu 

frecventă redusă. 

5) formarea unei societăți fără tutun, alcool și droguri. Acest subiect a fost discutat cu studenții  

in cadrul întrunirilor neformale, dar și în vizitele decanului în căminul studențesc.  

▪ Programul național privind controlul alcoolului pe anii 2012-2020 (HG nr. 360 din 

06.06.2012); 

1) Informarea studenților despre drepturile și obligațiile în spațiile ASEM în corespundere cu 

Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului ASEM. 

2) Monitorizarea aplicării politicilor interne privind consumul de alcool în ASEM 

▪ Programul național în domeniul nutriției și alimentației pentru anii 2014-2020 (HG nr. 730 

din 08.09.2014); 

Tradițional, la începutul anului de studii, în cadrul primei întruniri cu anul I de studii, se informează 

studenții despre prezența și amplasarea cantinelor in campusul universitar ASEM, precum și despre 

modul sănătos de alimentare în timpul studenției.  

▪ Strategia națională de dezvoltare a societății informaționale „Moldova Digitală 2020” (HG 

nr. 857 din 31.10.2013). În acest context decanatul și departamentele din cadrul facultății 

Contabilitate ASEM și-au concentrat eforturile în:   

1) promovarea generării conținutului și serviciilor digitale.  

1.1) Au fost reînnoite conținuturile paginilor web a facultății Contabilitate și a departamentului 

„Contabilitate, audit și analiză economică”. 

1.2) Toate disciplinele programului de studiu „Contabilitate” sunt plasate pe platforma MOODLE 

ASEM. Ele conțin curriculumul disciplinei, conținutul didactic al prelegerilor, lecțiilor 

practice, testele si examenele. 

1.3) Toți studenții și profesorii ASEM dispun de adrese de email corporative.   

2) consolidarea competențelor digitale pentru a permite inovarea și a stimula utilizarea. Pentru 

utilizarea platformei MOODLE au fost elaborate instrucțiuni de folosire a acesteia și filmulete 

video.   

 

10) ACTIVITATEA DE CERCETARE-INOVARE 

 

Activitatea de cercetare-inovare a personalului academic al facultății „Contabilitate” se 

realizează, în mare parte, în cadrul departamentului „Contabilitate, audit și analiză economică”. În 

conformitate cu Regulamentul cu privire la normarea activității științifice-didactice în ASEM  

activitatea de cercetare inovare se realizează prin: efectuarea cercetărilor științifice; elaborarea 

produselor de program; publicarea articolelor științifice; brevetarea rezultatelor cercetării; elaborarea 

și editarea monografiilor, culegerilor științifice; realizarea tezelor de doctorat /postdoctoral; 

participarea la proiecte științifice și coordonarea de proiecte științifice; participarea la conferințe 

științifice și competiții sportive; alte activități.  

Astfel, în anul de studii 2020-2021 activitatea de cercetare-inovare a cadrelor didactice s-a 

realizat prin:   

▪ Publicații științifice:  

https://ase.md/files/legal/interne/4.1_cod_stud.pdf
https://contabilitate.ase.md/
https://caae.ase.md/
https://moodle.vle.ase.md/login/index.php
https://moodle.vle.ase.md/login/index.php
https://ase.md/files/legal/interne/2.21_reg_normare_r4.pdf
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PUBLICAŢII ȘTIINȚIFICE ÎN STRĂINĂTATE  Nr. 

Articole în reviste cu factor de impact 1,0-2,9  1 

1. GROSU V. , MATEȘ D. , ZLATI M-L, MIHAILA S., SOCOLIUC M., CIUBOTARIU M-

S AND TANASĂ S-M, Econometric Model for Readjusting Significance Threshold Levels 

through Quick Audit Tests Used on Sustainable Companies, În: Sustainability 2020, 12(19), 

Indexată: ISI, Scopus, Web of Science Volume 12, IF=2,592, Issue 19, pp.1-32  

Articole în reviste cu factor de impact 0,1-0.9  2 

1. ERHAN, L.; GAUGAȘ, T.; Trends and prospects for the Development of Small and Medium 

Sized Enterprises through Innovative Strategies in the Republic of Moldova, 36th IBIMA 

International Conference 4-5 November 2020, Granada, Spain, Web of Science, Scopus, ISI 

Proceedings, ISBN: 978-0-9998551-5-7. 

2. MIHAILA S., TANASĂ S., GROSU V., TIMOFTE C., Integrated Reporting – An 

Influencing Factor on the Solvency and Liquidity of a Company and Its Role in the Managerial 

Decision-Making Process, În: International Conference on Management Science and 

Engineering Management, ICMSEM 2020: Proceedings of the Fourteenth International 

Conference on Management Science and Engineering Management, Advances in Intelligent 

Systems and Computing, vol 1190. Indexată în: Springer, SCOPUS, 30 iulie – 2 august 2020, 

ASEM, Chișinău,  pp. 783-794,   

Articole în alte reviste internaţionale   8 

1. FRUMUSACHI L., GROSU V., MIHAILA S., Some consideration regarding the price 

seting of medicines in the RM, 2020/6/29, Jurnal The USV Annals of Economics and Public 

Administration, Volumul20, Numărul1 (31), Pagini 142-151 

2. IONESCU V-R; ZLATI M-L; ANTOHI V-M; STANCIU S.; MIHAILA S.; VÎRLĂNUŢĂ 

F-O; ŞERBAN C., Asigurarea sustenabilității economice în agricultură. modelul de decizie 

SMART, Euroinvent 2021, p.215 

3. MATEȘ D., GROSU V., DOMIL A., MIHAILA S., SOCOLIUC M, BOGDAN O., 

PORDEA D., Organising the Accounting Activity within Entities in the Production Field 

(II), 2020, Jurnal CECCAR Business Review, Volumul1, Numărul3, Pagini3-11, 

EditorBody of Expert and Licensed Accountants of Romania (CECCAR) 

4. МИХАИЛА, С., ГРОСУ, В., СОКОЛЮК, М., КОСМУЛЕСЕ, К.Г., ЧУБОТАРУ, М., 

Некоторые соображения относительно производных финансовых инструментов, 

деривативов, Сборник научных статей по материалам Уфа, 2020, Издательство: 

"Научно-издательский центр "Вестник науки" (Уфа), 04.08.2020, Страницы: 17-34 

5. MIHAILA S.; GROSU V; BRÎNZARU S.M. ; SOCOLIUC M; COSMULESE C-G ; 

CIUBOTARIU M-S., Abordări privind metodologia pragului de semnificaţie în audit prin 

intermediul testelor rapide, Euroinvent 2021, p.214. 

6. ȘOIMU S., BĂDICU G., SOCOLIUC M.  Evolutionary-conceptual approach of the audit 

of financial statements: case study on the Republic of Moldova and Romania. În: Analele 

Universității Stefan cel Mare din Suceava, Prezentare la 7-8 mai 2021 în cadrul Conferinței 

Economice Internaționale, ed. a 17-a. în curs .... 

7. VIERU, R., LAZARI, L. Difficulties of the imposition mechanism of wealth tax. În: 

European Journal of Accounting, Finance&Business, Suceava, România, 2020, october, 

Issue 24, ISSN-L: 2344 - 102X. Disponibil: http://www.accounting-

management.ro/index.php?pag=showcontent&issue=24&year=2020   

8. TIȘCENCO V., SORICI (ZLATI) Monica-Laura, BĂDICU G., COSMULESE Cristina-

Gabriela. Why accounting policies are needed in the activity of the entity and the 

measurement of its financial performance? În: Analele Universității Stefan cel Mare din 

Suceava, Prezentare la 7-8 mai 2021 în cadrul Conferinței Economice Internaționale, ed. a 

17-a. în curs ....  

Articole în culegeri   6 

1.LAPIȚKAIA, L. Decision - making in the audit of financial statements under the impact of 

covid-19. XVI-a ediție a conferinței – Dezvoltarea Economico - Socială Durabilă a Euroregiunilor 

și a Zonelor Transfrontaliere Iași, 30 octombrie 2020 pp.307-313. ISBN: 978-60-6685-742-0  

http://www.accounting-management.ro/index.php?pag=showcontent&issue=24&year=2020
http://www.accounting-management.ro/index.php?pag=showcontent&issue=24&year=2020
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2.LAPIȚKAIA, L. Application of cloud technologies in accounting. the International scientific 

conference ZITEH 2020 8th October 2020. University ”Union – Nikola Tesla“ in Belgrade. p.256. 

ISBN 978-86-6375-121-7 

3.Людмила Лапицкая.  Аудит интегрированной отчетности. Круглый стол  

Университет „Д. А. Ценов“ – Свищов. Болгария 10 ноября 2020 pp.78-83.  ISBN 978-954-23-

1920-7 (online) https://dlib.uni-

svishtov.bg/bitstream/handle/10610/4329/INTEGRATED%20REPORTING-PDF-

10.12.2020.pdf?sequence=5&isAllowed=y 

4.Людмила Лапицкая. Туристическая деятельность: практические аспекты 

отражения в учете ряда хозяйственных операций. Tourism Department team of the University 

of Veliko Tarnovo (Bulgaria) INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE:"TOURISM AND 

THE GLOBAL CRISES", 21 April 2021,  стр.730-735. ISBN: 978-619-7281-73-6 Disponibil: 

https://books.google.bg/books/about?id=EMEqEAAAQBAJ 

5.LAPIȚKAIA, L. Decision - making in the audit of financial statements under the impact of 

covid-19. XVI-a ediție a conferinței – Dezvoltarea Economico - Socială Durabilă a Euroregiunilor 

și a Zonelor Transfrontaliere Iași, 30 octombrie 2020 pp.307-313. ISBN: 978-60-6685-742-0 

6. IACOBAN C., MIHAILA S., HLACIUC E., The Need To Improve Performance Indicators 

Used In The Global Evaluation Of The Company, 2020/8/11, Jurnal, LUMEN Proceedings 

Volumul13, Pagini 130-138 

Publicaţii ştiinţifice electronice 3  

1. CAUȘ Lidia. Particularitățile raportării în organizațiile necomerciale. În: Международнaя 

научно-практическая интернет-конференция «Тенденции и перспективы развития науки 

и образования в условиях глобализации»: Сб. науч. трудов. ‒ Переяслав-Хмельницкий, 

2020. Вып. 60. pp. 26-31, УДК 001+37(100), ББК 72.4+74(0) 

2.  CAUȘ Lidia, CAUȘ Ion. Aspecte specifice privind contabilitatea altor venituri si cheltuieli in 

organizatiile necomerciale. În: Международнaя научно-практическая интернет-

конференция «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях 

глобализации»: Сб. науч. трудов. ‒ Переяслав-Хмельницкий, 2020. Вып. 66. pp. 33-37, 

УДК 001+37(100), ББК 

3. GRABAROVSCHI L., BEJAN Gh.. Учет и налогообложение экспортных операций: 

опыт Республики Молдова. Сonferințа științifico-practică internațională «Перспективы 

развития учета, контроля и анализа в контексте евроинтеграции», Universitatea Națională 

de Economie din Odesa. 20 mai 2021, pp.18-21. УДК 657. ВВК 65.052.2, О 17.  

Rezumate la conferinţe ştiinţifice internaţionale 1  

1. ŢUGULSCHI, Iuliana, Анализ линейного метода налоговой амортизации основных 

средств. În: Сборник тезисов докладов Международной научно-практической 

конференции “Экономика, учёт, финансы и право: теоретический подход и 

практические аспекты развития ” от 28 октября 2020, часть 2, Полтава, Украина, стр. 

41-44, УДК 33 ББК 65, 0,35 c.a.  

Referent ştiinţific al revistei cotate ISI;  1 

1. MIHAILA S. in recognition of services to the academic community by serving on and 

providing an excellent service to the International Committee Board of 35thIBIMA 

International Conference1-2 April 2021 Seville, Spain ISBN: 978-0-9998551-4-0, Indexată: ISI, 

Scopus, Web of Scienc  

PUBLICAŢII ȘTIINȚIFICE ÎN ŢARĂ nr. 

Manual 1  

1. CONTABILITATEA ÎNTREPRINDERII. Lilia GRIGOROI, dr., conferenţiar universitar, 

ASEM – capitolul 3, coordonator ; Aliona BÎRCĂ, dr., conferenţiar universitar, ASEM – 

capitolul 1; Liliana ŢURCANU, drd., ASEM– capitolul 2; Nicolae Balteș, dr., prof. univ. 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – capitolul 4; Lica ERHAN, dr., conferențiar 

universitar, ASEM – capitolul 5; Svetlana MIHAILĂ, dr., conferențiar universitar, ASEM – 

capitolul 6; Stela CARAMAN, lector, ASEM – capitolul 7; Liliana LAZARI, dr., conferențiar 

universitar, ASEM – capitolul 8; Anatol GRAUR, dr., conferențiar universitar, ASEM – 

capitolul 9; Maia BAJAN, dr., conferențiar universitar, ASEM – capitolul 10; Galina 

BADICU, dr., conferențiar universitar, ASEM – capitolul 11; Rodica CUȘMĂUNSĂ, dr.,  

https://dlib.uni-svishtov.bg/bitstream/handle/10610/4329/INTEGRATED%20REPORTING-PDF-10.12.2020.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://dlib.uni-svishtov.bg/bitstream/handle/10610/4329/INTEGRATED%20REPORTING-PDF-10.12.2020.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://dlib.uni-svishtov.bg/bitstream/handle/10610/4329/INTEGRATED%20REPORTING-PDF-10.12.2020.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://books.google.bg/books/about?id=EMEqEAAAQBAJ
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conferențiar universitar, ASEM – capitolul 12. ISBN 978-9975-86-456-5 (Cartier);ISBN 978-

9975-75-984-7 (ASEM) 

Articole în reviste naţionale, categoria B şi B+  5 

1. BÎRCĂ, A., LAZARI, L. Transparența informației – instrument important al 

managementului în asigurarea performanței și dezvoltării guvernanței corporative. În: 

Revista Akademos, B, nr. 1, 2021, p. 68-76. Disponibil: http://akademos.asm.md/files/68-

76_3.pdf 

2. LAPIȚKAIA, L., LEAHOVCENCO, A.  Features of intellectual property reflection in 

accounting and in financial statements. În: Eastern European Journal of Regional Studies, 

volumul 6, June 2020, pp.102-110. ISSN: 2537-6179. E-ISSN:1857-436X. Categoria B. 

Disponibil:   https://csei.ase.md/journal/index.html#archive 

3. LAPIȚKAIA, L., LEAHOVCENCO, A.  Applying IFRS for accounting of 

cryptocurrencies În: Eastern European Journal of Regional Studies, volumul 6 (2), 

December  2020, ISSN: 2537-6179. E-ISSN:1857-436X. Categoria B. Disponibil:  

https://csei.ase.md/journal/index.html 

4. ȘOIMU S., BĂDICU G. Impactul modificărilor în legislația contabilă asupra calității 

raportării financiare. STUDIA UNIVERSITATIS MOLDAVIAE, 2020, nr.7(137). 

Categoria B. Disponibil:  

            https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/21.-p.-155-164.pdf 

5.  ГЕРАСИМОВ М. Некоторые вопросы определения и учета убытков при авариях 

автотранспортных средств. Categoria B. Studia universitatis.   

Articole în culegeri științifice  39 

1. BAJAN, M., LAZARI, L. Poziția și performanța financiară a entității – sursă de bază pentru 

utilizatorii de informații. În:  Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii. Conferinţa 

Știinţifică Internaţională,  25-26 Septembrie 2020, Chișinău, 2020, p. 489 - 495, e-ISBN 978-

9975-75-985-4 

2. BAJAN, M., BRIGHIDIN, I. Abordarea cheltuielilor sub aspect contabil și fiscal. În: 

Conferința Științifică Internațională Studențească, ISSC 2021, ediția a 5-a  din 11-12 martie 

2021. pp. 110-113, ISBN 978-9975-155-12-0 

https://caae.ase.md/files/caae/conf/conf_12.03.21.pdf  

3. BAJAN, M., MOISEI, A. Provocările generate de criza COVID-19 în cadrul domeniului 

financiar-contabil. În: Conferința Științifică Internațională Studențească, ISSC 2021, ediția a 5-

a  din 11-12 martie 2021. pp. 114-118, ISBN 978-9975-155-12-0 

https://caae.ase.md/files/caae/conf/conf_12.03.21.pdf  

4. BAJAN, M., SÎRBU, M. Raportarea financiară conform standardelor internaționale și locale. 

În: Conferința Științifică Internațională Studențească, ISSC 2021, ediția a 5-a  din 11-12 martie 

2021. pp. 119-131, ISBN 978-9975-155-12-0 

https://caae.ase.md/files/caae/conf/conf_12.03.21.pdf  

5. BAJAN,M., VDOVICENCO, V. Aspecte comparative privind structura bilanțului conform 

SNC vs IFRS. În: Conferința Științifică Internațională Studențească, ISSC 2021, ediția a 5-a  din 

11-12 martie 2021. pp. 132-136, ISBN 978-9975-155-12-0 

https://caae.ase.md/files/caae/conf/conf_12.03.21.pdf  

6. BAJAN, M. Competitivitatea absolvenților pe piața muncii din perspectiva (ne) participării la 

activitățile extracuricculare. În: Conferința Științifică Internațională, ISCA 2021, ediția a 10-a  

din 1-2 aprilie 2021. 

7. BARAC, C., CUȘMĂUNSĂ, R. Aspecte practice privind contabilitatea provizioanelor. În: 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională ISSC 2021 „Provocările contabilităţii în viziunea tinerilor 

cercetători” ediţia V din 11-12 martie 2021, ASEM, Chișinău, 2020. p. 132-137, – 0,40 c.a. 

ISBN: 978-9975-155-12-0 (PDF).  

8. BIRZOI D., CARAMAN S. Unele aspecte practice ale contabilitatii carburantilor. În:  Conf. 

şt. intern. „Provocările contabilităţii în viziunea tinerilor cercetători”, ISSC 2021, 11-12 martie, 

ediția a V-a, 2021, Chişinău, ISBN 978-9975-155-12-0, p. 143-149. Disponibil: 

https://caae.ase.md/files/caae/conf/conf_12.03.21.pdf 

9. CUCU A., CARAMAN S. Implicatiile contabile cauzate de pandemia COVID-19. În:  Conf. 

şt. intern. „Provocările contabilităţii în viziunea tinerilor cercetători”, ISSC 2021, 11-12 martie,  
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ediția a V-a, 2021, Chişinău, ISBN 978-9975-155-12-0, p. 150-157. Disponibil: 

https://caae.ase.md/files/caae/conf/conf_12.03.21.pdf 

10. CUŞMĂUNSĂ, R, ŢUGULSCHI, I. Влияние коронавируса COVID-19 на принцип 

непрерывности деятельности. În: VІ International scientific and practical conference 

dedicated to the 20th anniversary of the Audit Department "ACCOUNTING, ANALYSIS, 

AUDIT AND TAXATION: A MODERN PARADIGM IN THE CONTEXT OF 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT" December 10, 2020 Kyiv (Ukraine). стр. 72-75, - 0,22 c.a. 

УДК 657(082) О-17  

11. CURAGĂU, N. Preconsolidare – procedeu de recalculare a indicatorilor situațiilor financiare 

ale entităților intrate în perimetrul de consolidare, În: International Scientific Conference on 

Accounting – ISCA 2021. Conferinţa Știinţifică Internaţională,  1-2 Aprilie 2021, Chișinău, 

2021, Disponibil:  

12. BĂDICU G., MIHAILA S. Studiu privind impactul modificărilor operate în snc-uri asupra 

informațiilor aferente imobilizărilor necorporale. INTERNATIONAL SCIENTIFIC 

CONFERENCE ON ACCOUTING, ISCA 2021 1-2 APRILIE 2021, CHIȘINĂU   

13. GRAUR Anatol, HAREA Ruslan, Mecanismul de recunoaștere și contabilizare a diferențelor 

de sumă, În: International Scientific Conference on Accounting – ISCA 2021. Conferinţa 

Știinţifică Internaţională,  1-2 Aprilie 2021, Chișinău, 2021, Disponibil:  

14. GRIGOROI L., TURCAN L. Debate on the recognition of income in public educational 

institutions with financial autonomy International Scientific Conference, Chișinău,  August 

28th,  2020, p. x, ISBN 978-9975-155-03-8 (PDF). Disponibil: https://ase.md/wp-

content/uploads/2021/04/Conference-Proceedings-28-AUGUST-2020.pdf  

15.  GRIGOROI L. Învățământul șuperior contabil și piața muncii: o reconfigurare a prezentulUI. 

În: Conferința Științifică Internațională, ISCA 2021, ediția a 10-a  din 1-2 aprilie 2021. 

16. GRUMEZA D., IACHIMOVSCHI A. Impactul crizei pandemice covid-19 asupra planificării 

auditului situațiilor financiare. În: Conferința Științifică Internațională “Competitivitate și 

inovare în economia cunoașterii” 25-26 septembrie  2020; 

17. ГЕРАСИМОВ  М. Некоторые вопросы учета себестоимости и расходов других видов 

деятельности автотранспортных предприятий. Conf. St. Int. 01-02 aprilie 2021.  

18. HAREA Ruslan, Graur Anatol, Reguli, principii și bune practici în raportarea financiară a 

ONG-urilor recipiente de granturi, În: International Scientific Conference on Accounting – 

ISCA 2021. Conferinţa Știinţifică Internaţională,  1-2 Aprilie 2021, Chișinău, 2021, Disponibil:  

19. IACHIMOVSCHI A., GRUMEZA D. Particularitățile controlului calității misiunilor de 

auditare a elementelor individuale ale situațiilor financiare. În: Conferința Științifică 

Internațională “Competitivitate și inovare în economia cunoașterii” 25-26 septembrie  2020. 

20. IACHIMOVSCHI A. Perfecționarea auditului în contextul revizuirii standardelor 

internaționale de calitate. În: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „ISCA 2021 International 

Scientific Conference on Accounting” 1-2 aprilie 2021, Chişinău, ASEM, 2021  

21. IACHIMOVSCHI A. Cerințe specifice auditurilor componentelor și elementelor individuale 

ale situațiilor financiare. În: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Perspectivele şi problemele 

integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei” din 5 iunie 2020, vol. VII,  Universitatea 

de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, Cahul, 2020, p.220-225, ISBN 978-9975-88-040-4. 

22. IACHIMOVSCHI A., ROTARU A. Examinarea riscurilor denaturării informațiilor privind 

stocurile la exercitarea auditului situațiilor financiare. În: Conferința Științifică Internațională 

Studențească, ISSC 2021, ediția a 5-a  din 11-12 martie 2021. pp. 166-170, ISBN 978-9975-

155-12-0 https://caae.ase.md/files/caae/conf/conf_12.03.21.pdf 

23. IACHIMOVSCHI A., DABIJA V.  Particularitățile tehnologiilor informaționale contabile în 

contextul auditului situațiilor financiare. În: Conferința Științifică Internațională Studențească, 

ISSC 2021, ediția a 5-a  din 11-12 martie 2021. pp. 158-165, ISBN 978-9975-155-12-0 

https://caae.ase.md/files/caae/conf/conf_12.03.21.pdf 

24. IACHIMOVSCHI A. Particularitățile auditului situațiilor financiare în condițiile pandemiei. 

În: Conferinţa Ştiinţifico-Practică Naţională „Inovația: factor al dezvoltării social-economice” 

din 17 decembrie 2020, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, Cahul, 2020, p.179-

183, ISBN 978-9975-88-019-0, 0,47 c.a. 

25. LAPIȚKAIA, L., LEAHOVCENCO, A. Requirements for completing audit documentation 

when using automated tools and techniques. Conferinţa ştiinţifică internaţională Competitivitate 
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financial stateMENTS.   Conferinţa ştiinţifică internaţională Competitivitate şi inovare în 
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30. LAZARI, L. Compatibilitatea curriculumului universitar contabil cu cerințele profesiei 

contabile pe piața muncii și mediul IT: realități, nevoi și așteptări. În: International Scientific 

Conference on Accounting – ISCA 2021. Conferinţa Știinţifică Internaţională,  1-2 Aprilie 2021, 

Chișinău, 2021, Disponibil:  

31. NEDERIȚA, A., POPOVICI, A. Aspecte problematice privind contabilitatea cheltuielilor. În: 

Conferință Științifică Internațională ”Competitivitate și Inovare în economia cunoașterii”, 25-
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Conferinţa Știinţifică Internaţională,  1-2 Aprilie 2021, Chișinău, 2021, Disponibil:  

33. MELNIC Georgeta, LÎSÎÎ Aliona The linkage between globalisation and poverty. În: 
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2021, Ediţia a X-a. Disponibil:  
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Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii. Conferinţa Știinţifică Internaţională,  25-

26 Septembrie 2020, Chișinău, 2020 

37. ȚIRIULNICOVA N. Adaptarea analizei ratelor de lichiditate la formatul nou al bilanțului. 
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|Publicaţii ştiinţifice electronice 2  

1. ERHAN, L.; GAUGAȘ, T.; Rolul strategiilor inovaționale de marketing în asigurarea avantajului 

competitiv al IMM, online Journal CSIE Working Papers Series, Issue 15, iunie 2020,  ISSN 

2537-6187. 

2. ERHAN, L.; GAUGAȘ, T.; Prognoze și perspective analitice în dezvoltarea IMM inovaționale 

în Republica Moldova, online Journal CSIE Working Papers Series, Issue 15,  iunie 2020, ISSN 

2537-6187.  

Impactul şi relevanţa ştiinţifică 

 

▪ APRECIERE ȘTIINȚIFICĂ INTERNAŢIONALĂ ŞI ANTRENARE ÎN EXPERTIZA 

INTERNAŢIONALĂ 

 

APRECIERE ȘTIINȚIFICĂ INTERNAŢIONALĂ ŞI ANTRENARE ÎN EXPERTIZA 

INTERNAŢIONALĂ 

Membru al colegiului de redacţie al revistelor de specialitate consacrate de peste hotare   12 

1. GRIGOROI, L., MIHAILA, S., LAZARI, L., GRAUR, A., HAREA, R., BADICU, G. 

Membru al Colegiului de redacție al revistei European Journal of Accounting, 

Finance&Business, Suceava, România. Disponibil :  http://www.accounting-

management.ro/?pag=es 

2. BĂDICU, G., International Business & Economics Studies 

              http://www.scholink.org/ojs/index.php/ibes/about/editorialTeam 

3. 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 

4. GRIGOROI, L., Membru în Colegiul editorial științific al revistei Журнал «Вестник 

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

5. GRIGOROI, L., Membru în Colegiul editorial științific al revistei Независимый аудитор. 

Ucraina,  Revista este indexată în Ebsco, 

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

6. MIHAILA, S. Ecoforum, Universitatea „Stefan cel Mare”, Suceava, România; 

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

7. NEDERIȚĂ, A., Membru în colegiul de redacție al revistei „Economy Transdisciplinarity 

Journal”, România, http://etc.ugb.ro/editorial-board   

Membru al Comitetului de program al manifestărilor ştiinţifice din străinătate  5 

1. GRIGOROI, L., LAZARI, L., MIHAILA, S. Conferința Sesiunea de comunicări 

științifice ale studenților, IN_EXTENSO, Științe Economice, Universitatea 1 decembrie 

1918 din Alba Iulia, România, 22.04.2021. Disponibil: http://uab.ro/sesiuni_2021/stud/ 

2. GRIGOROI, L., VІ International scientific and practical conference dedicated to the 20th 

anniversary of the Audit Department "ACCOUNTING, ANALYSIS, AUDIT AND 

TAXATION: A MODERN PARADIGM IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT" December 10, 2020, Kyiv (Ukraine). Disponibil: 

https://oef.kneu.edu.ua/en/oef_announcement/opm_konfe/  

3.  GRIGOROI, L., IECS 2021, Universitatea din Sibiu România,   
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NAŢIONALĂ 

 

Membru al colegiului de redacție al revistelor cotate CSŞDT şi CNAA  1  

1. MIHAILA S. Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS), ASEM  

https://csei.ase.md/journal/  

Președinte și Membru al Comitetului de program al manifestărilor științifice naționale   27 

1. GRIGOROI, L., LAZARI, L., MIHAILA, S., NEDERIȚA, A., BADICU, G., BAJAN, M., 

POPOVICI, A., CUȘMĂUNSĂ, R., IACHIMOVSCHI, A., CARAMAN, S. Conferința  

http://www.accounting-management.ro/?pag=es
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Științifică Internațională Studențească, ISSC 2021, ediția a 5-a  din 11-12 martie 2021. 

Disponibil:  https://caae.ase.md/files/caae/conf/conf_12.03.21.pdf   

2. GRIGOROI, L., LAZARI, L., NEDERIȚA, A., BÎRCĂ, A., MIHAILA, S., BAJAN, M., 

CHIRILOV, N., GRAUR, A., HAREA, R., BĂDICU G., ERHAN, L., CUȘMĂUNSĂ, R., 

COTOROS, I.  Conferința Științifică Internațională, ISCA 2021, ediția a 10-a  din 1-2 aprilie 

2021.Disponibil: https://caae.ase.md/conferinte/ 

3. GRIGOROI, L., Conferința Științifică Internațională „Competitivitate și inovare în economia 

cunoașterii”, ediția a 23-a din 25-26 septembrie 2020. 

4. BAJAN, M., MIHAILA, S., CARAMAN, S. Simpozionul Ştiinţific International al Tinerilor 

Cercetători, editia a XIX-A, ASEM, 16-17 aprilie 2021. Disponibil: 

https://drive.google.com/file/d/1F6SEVwQX1Ir-etBYqyyjkbv8_zAZZsIe/view 

 

▪ Apreciere națională și antrenare în activități conexe cercetării 

 

Doctor habilitat conferit în perioada evaluată  1 

1. BÎRCĂ A.   

Preşedinte al consiliilor ştiinţifice specializate de susţinere a tezelor de doctor habilitat   1 

1. NEDERIȚA, A. Consiliul Științific specializat de susținere a tezei de doctor habilitat a dnei 

Bîrca A. 29 ianuarie 2021 în CSS, Controlul intern și impactul acestuia asupra dezvoltării 

guvernanței corporative  

Secretar al consiliilor ştiinţifice specializate de susţinere a tezelor de doctor habilitat 1  

2. GRIGOROI L. Consiliul Științific specializat de susținere a tezei de doctor habilitat a dnei 

Bîrca A. 29 ianuarie 2021 în CSS, Controlul intern și impactul acestuia asupra dezvoltării 

guvernanței corporative, secretar al CȘS  

Preşedinte al consiliilor ştiinţifice specializate de susţinere a tezelor de doctor  1  

GRIGOROI L. 5 iunie 2020 CȘS, Popovici Mihai, Perfecționarea contabilității și auditului 

imobilizărilor corporale  

Membru al consiliilor ştiinţifice specializate de susţinere a tezelor de doctor habilitat/doctor    

  

Preşedinte al seminarului ştiinţific de profil  1  

1. NEDERIȚA, A. Seminarul Științific de profil 522.02 Contabilitate; audit; analiză economică  

Membru al seminarului ştiinţific de profil 7  

1. LAZARI, L., GRIGOROI, L., BÎRCĂ, A., GRAUR, A., MIHAILA, S., BADICU, G., 

GRABAROVSCHI, L. Seminarul Științific de profil 522.02 Contabilitate; audit; analiză 

economică  

Secretar al seminarului ştiinţific de profil 1  

1. POPOVICI, A. Seminarul Științific de profil 522.02 Contabilitate; audit; analiză economică  

Recenzent la seminarul ştiinţific de profil; departament 2  

1. BÎRCĂ, A., GRABAROVSCHI, L. la teza „Contabilitatea de gestiune în avicultură”, 

elaborată de către dna ȚAPU, T. în cadrul UASM  

▪ Rapoarte, comunicări și lecții la invitație la conferințe naționale, seminare, cursuri de 

perfecționare 
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1. BĂDICU G., PROACTIVE, Cursul de perfecționare ,,Contabil Expert” 

2. CARAMAN, S. Școala de vară SMART-ASEM, ediția 1-a, organizată de ASEM, în 

cadrul proiectului „Fostering university-enterprise cooperation and entrepreneurship of 

students via SMART Caffes”, co-finanțat de programul ERASMUS+, al Uniunii 

Europene, 25-26 august 2020. Curs pentru tinerii antreprenori (Modulul Contabilitate) 

3. CARAMAN, S. Proiectul „Academia Managerială Pentru Tineri”/StarUP Hub”, 

organizat de către AO ”Centrul de Consultanță în Afaceri”, în cadrul Programului 

național "Sipoteni - Capitala Tineretului 2020 - 2021”, susținut de Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării, 08 și 10 februarie 2021. Curs pentru Intreprinzatori (modulul 

Contabilitate) 

4. CUŞMĂUNSĂ, R. Conferința Națională pentru Contabili „Moldtax 2.0” „Măsuri 

pandemice, noutăți și recomandări fiscal-contabile” din 26-27 noiembrie 2020 

5. IACHIMOVSCHI A., “CIPAM” SRL, Curs de instruire profesională anuală continuă a 

auditorilor.  

 

 

▪ Participarea la Proiecte științifice naționale (Program de stat):  

1. Din cadrul Departamentului CAAE, conf. univ. Erhan Lica este cercetător științific 

coordonator în echipa proiectului național ,,Configurarea businessului inovațional în 

contextul concurenței regionale”  din concursul Programului de Stat (2020-2023), înscris 

în Registrul de stat al proiectelor din sfera științei și inovării cu cifrul: 20.80009.0807.42. 

Director de proiect: Pisaniuc Maia, dr., conf. univ. 

https://ancd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/EXTRAS%20DIN%20DECIZ

IE%20a%20Comisiei%20de%20Contestare%20nr.%201%20ANCD%20din%2003.01.2020

.pdf 

2. Din cadrul Departamentului CAAE, dr. Cotoros Inga este cercetător științific în echipa 

proiectului național ,,Impactul factorilor macro mediului și geografici asupra falimentului 

și a performanțelor în afaceri ale entităților economice din sectorul agroalimentar din 

Republica Moldova”  din concursul Programului de Stat (2020-2023), înscris în Registrul 

de stat al proiectelor din sfera științei și inovării cu cifrul: 188/23.10.19 A. Director de proiect: 

Nicoleascu Gheorghe, dr., UASM 

https://ancd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/EXTRAS%20DIN%20DECIZ

IE%20a%20Comisiei%20de%20Contestare%20nr.%201%20ANCD%20din%2003.01.2020

.pdf 

▪ Obținerea de proiecte educaționale și de cercetare prin competiție internațională  

Denumirea 

Proiectului 

Proiect educațional «Stratégies d’amélioration de la qualité des études dans le cadre de 

la faculté de Comptabilité, AEEM»,  2020 

Finanțator Projet régional l’AUF en Europe centrale et orientale (AUF-ECO) en collaboration avec 

l’Institut de la Francophonie pour la Gouvernance Universitaire (AUF-IFGU) Assurance 

qualité et gouvernance universitaire». Costul: 2300 eeuro 

Echipa Grigore BELOSTECINIC – Rector, dr. hab., prof. univ., academician al AŞM. 

Iuliana GEORGESCU – Profesor universitar, doctor, Universitatea Alexandru Ioan 

Cuza din Iași, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor 

Lilia GRIGOROI – Decan Facultatea Contabilitate 

Liliana LAZARI – Șef Departament Contabilitate, Audit și Analiză Economică 

Aliona BÎRCĂ – conf. univ. departament Contabilitate, Audit și Analiză Economică 

Arnaud EVE – Maître de conférences en Sciences de Gestion, Université de Rouen 

Normandie – L’Ecole Universitaire de Management 

Iraida GUZUN – student, grupa CON 191 

Tatiana COSTIN – student –masterand, grupa CA 191m 

Roman VIERU – doctorand 

https://ancd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/EXTRAS%20DIN%20DECIZIE%20a%20Comisiei%20de%20Contestare%20nr.%201%20ANCD%20din%2003.01.2020.pdf
https://ancd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/EXTRAS%20DIN%20DECIZIE%20a%20Comisiei%20de%20Contestare%20nr.%201%20ANCD%20din%2003.01.2020.pdf
https://ancd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/EXTRAS%20DIN%20DECIZIE%20a%20Comisiei%20de%20Contestare%20nr.%201%20ANCD%20din%2003.01.2020.pdf
https://ancd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/EXTRAS%20DIN%20DECIZIE%20a%20Comisiei%20de%20Contestare%20nr.%201%20ANCD%20din%2003.01.2020.pdf
https://ancd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/EXTRAS%20DIN%20DECIZIE%20a%20Comisiei%20de%20Contestare%20nr.%201%20ANCD%20din%2003.01.2020.pdf
https://ancd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/EXTRAS%20DIN%20DECIZIE%20a%20Comisiei%20de%20Contestare%20nr.%201%20ANCD%20din%2003.01.2020.pdf
https://caae.ase.md/proiecte-de-cercetare/
https://caae.ase.md/files/caae/conf/GSA.agenda.finala.pdf
https://caae.ase.md/files/caae/conf/GSA.agenda.finala.pdf
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Maia BAJAN – conf. univ. departament Contabilitate, Audit și Analiză Economică 

Lidia CAUȘ – conf. univ. departament Contabilitate, Audit și Analiză Economică 

Ludmila GRABAROVSCHI – conf. univ. departament Contabilitate, Audit și Analiză 

Economică 

Inga COTOROS – conf. univ. departament Contabilitate, Audit și Analiză Economică 

Nelea CHIRILOV – conf. univ. departament Contabilitate, Audit și Analiză Economică 

Stela CARAMAN – lector universitar departament Contabilitate, Audit și Analiză 

Economică 

Eveniment 

desfășurat pe 

24-25.11.2020 

7 invitați de onoare 

36 participanți din ASEM 

5 participanți din Universitatea de Stat din Moldova 

3 participanți din Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova 

Obiectivele 

proiectului 

1. Modernizarea sistemului intern de asigurare a managementului calității serviciilor 

educaționale contabile, în contextul integrării în spațiul european al învățământului 

superior; 

2. Ajustarea procesului educațional contabil nevoilor pieței europene și internaționale a 

muncii; 

3. Asigurarea unei mai bune sinergii între educația universitară în domeniul 

contabilității, auditului și controlului la nivel național și internațional în scopul 

îmbunătățirii calității și a accesului la profesie; 

4.  Racordarea la practicile internaționale a metodelor de predare – învățare - evaluare 

a disciplinelor din domeniul contabilității, auditului și controlului  

și promovarea unei abordări bazate pe rezultatele învățării  

5. Modernizarea și dezvoltarea  metodelor de predare – învățare - evaluare  prin 

utilizarea activă a tehnologiilor informaționale (IT) în predarea tradițională dar și în 

contextul învățământului la distanță sau a altor situații excepționale (Covid 19);  

6.  Armonizarea conținutului disciplinelor din domeniul contabilității, auditului și 

controlului cu cel al universităților din spațiul Uniunii Europene pentru asigurarea  

mobilității studenților, continuității și aprofundării cunoștințelor în cadrul fiecărei 

etape:  licență, masterat, doctorat; 

7. Investigarea posibilităților de extindere a serviciilor educaționale cu predare în 

limba franceză la licență, masterat și de perfecționarea a contabililor din entitățile din 

RM cu vorbire în limba franceză; 

8. Identificarea strategiilor de perfecționare la nivel național a aspectelor 

epistemologice și metodologice privind cercetările științifice din domeniul contabilității; 

9. Identificarea căilor de perfecționare continuă, la nivel internațional, a 

colaboratorilor în vederea creșterii calității procesului de predare – învățare - evaluare  

și de majorarea a numărului de publicații în reviste din bazele de date Scopus sau Web 

of Science 

Relevanța 

rezultatelor 

științifice 

1. Ajustarea procesului educațional contabil nevoilor pieței europene și internaționale a 

muncii, prin asigurarea unei mai bune sinergii între educația universitară în domeniul 

contabilității, auditului și controlului la nivel național și internațional, îmbunătățirea 

calității și a accesului la profesie; 

2. Racordarea la practicile internaționale a metodelor de predare – învățare - evaluare 

a disciplinelor din domeniul contabilității, auditului și controlului și promovarea unei 

abordări bazate pe rezultatele învățării.  

3. Investigarea posibilităților de extindere a serviciilor educaționale cu predare în 

limba franceză la licență, masterat și de perfecționarea a contabililor din entitățile din 

RM cu vorbire în limba franceză; 

4. Creșterea calității procesului de predare – învățare - evaluare  și de majorarea a 

numărului de publicații în reviste din bazele de date Scopus sau Web of Science 

Activități 

realizate 

1. Seminar „Management de la qualité et norme ISO 9001 dans l'enseignement 

supérieur et la recherche en Contrôle de gestion : état des lieux et perspectives” 

2. Seminar „Repères importants sur la qualité de l'enseignement supérieur comptable” 

 

▪ Organizarea de evenimente științifice (conferințe, simpozioane, concursuri)  

https://caae.ase.md/files/caae/conf/GSA.agenda.finala.pdf
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1. Conferința Științifică Internațională Studențească ISSC 2021 „Provocările contabilității în 

viziunea tinerilor cercetători", din 11-12 martie 2021 în parteneriat cu Departamentul 

„Contabilitate, audit și finanțe” din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava, România 

și facultatea „Științe Economice”, Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, România 

și Universitatea de Stat din Poloțk, Bielorus.   

2. Conferința Științifică Internațională ,,ISCA 2021” din 01-02 aprilie 2021, ediția a10-a, în 

parteneriat cu ACCA și KPMG Moldova, dedicată tradițional Zilei profesionale a 

contabilului. 

3. Concursul Internațional Studențesc ,,Profesia contabilă – o carieră de succes”, etapa finală 

din 20 mai 2021, în parteneriat cu Departamentul „Contabilitate, audit și finanțe” din cadrul 

Universității Ștefan cel Mare din Suceava, România. 

4. Workshop-ul Strategii de ameliorare a calității studii în cadrul Facultății Contabilitate ASEM, 

organizat în cadrul proiectului educațional finanțat de către AUF.  

 

ACTIVITATEA DE CERCETARE-INOVARE REALIZATĂ DE STUDENȚII FACULTĂȚII 

CONTABILITATE 

 

Simpozionul științific internațional al tinerilor cercetători, ediția a XIX-a, eveniment organizat 

de Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM), în perioada 16-17 aprilie 2021, Chișinău, 

Moldova.  

 

Studenții facultății Contabilitate au 

participat cu comunicări atât în Secțiunea 3. 

Contabilitate, Audit și Analiză Economică, 

cât și în alte secțiuni ale Simpozionului.  

 
SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL AL TINERILOR CERCETĂTORI, ASEM, secțiunea Contabilitate, Audit și 

Analiză Economică 

1. 

PATRAȘCU Vlada  

CON-191, 

Ciclul Licență, 

anul II 

Aspecte contabile privind donațiile filantropice  Popovici A.                           

2. 

GORGOS Nicoleta  

CON-191 

Ciclul Licență, 

anul II 

Aspecte contabile și fiscale ale softurilor   Popovici A.                           

3. 

PECA Mihaela  

CON-191 

Ciclul Licență, 

anul II  

Tratamente contabile privind recunoașterea și 

evaluarea stocurilor 

Popovici A.                           

4. 

GUZUN Iraida  

CON-191 

Ciclul Licență, 

anul II 

Tratamente contabile privind recunoașterea și 

evaluarea stocurilor 

Popovici A.                           

5. 

RUSU Gabriela  

CON-191 

Ciclul Licență, 

anul II 

Impactul modificarilor operate in SNC-uri asupra 

prezentarii informatiei aferent creantelor in 

situatiile finaciare       

Badicu G. 

 

6. LUNGU Daniela  CON-181, 

Ciclul Licență, 

anul III fr  

Modul de contabilizare a modificărilor 

capitalului social        

 

Țiriulnicova 

N. 

https://caae.ase.md/files/caae/conf/conf_12.03.21.pdf
https://caae.ase.md/files/caae/conf/conf_12.03.21.pdf
https://caae.ase.md/files/caae/conf/Agenda_Conferinta_ISCA_2021.pdf
https://www.facebook.com/photo?fbid=1223386634784262&set=pcb.1223397988116460
https://www.facebook.com/photo?fbid=1223386634784262&set=pcb.1223397988116460
https://caae.ase.md/files/caae/conf/GSA.agenda.finala.pdf
https://ase.md/simpozionul-stiintific-international-al-tinerilor-cercetatori-editia-a-xix-a/
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7. PLATON Inga  CONr-192,  

Ciclul Licență, 

anul II fr 

Raportarea poziției financiare prin bilanț: 

evoluția și conținutul acestuia în RM 

Lazari L. 

 

8. MIHĂESCU Ionela 

Mihaela  

CON-194, 

Ciclul Licență 

Contabilitatea investițiilor financiare    Mihaila S. 

 

9. CIRCO Daniela  CON-194 

Ciclul Licență, 

anul II 

Contabilitatea capitalului social Lazari L. 

 

10. ALEXA Valentina-

Mădălina  

CON-194 

Ciclul Licență, 

anul II 

Calculația costului de producție Lazari L. 

 

11. CIOBAN 

Alexandra-Gabriela  

CON-194 

Ciclul Licență, 

anul II 

Contabilitatea imobilizărilor necorporale Lazari L. 

 

12. HRECENIUC 

Briana  

CON-194 

Ciclul Licență, 

anul II 

Contabilitatea mijloacelor fixe Bajan M. 

 

 

▪ secțiunea 9 „Resurse umane și afaceri publice”: Inesa Osedlov Con 191, Nicoleta Moscaliuc, 

Con 191, Gabriela Rusu Con 191, Violeta Codrean Con 201, 

▪ secțiunea 11 „Econometrie și Statistică Economică”: Simona Macinscaia Con 193, Ratiana 

Beccieva Con 193, Anastasia Constantinova Con 193, Marina Carafizi Con 193, Cristina 

Mladinova Con 193. 

▪ secțiunea 12 „Aspecte teoretice și practici eficiente pentru o dezvoltare sustenabilă a economiei 

naționale”: Daniela Bancu, Olga Bordea & Ana Gantea & Daniela Botnari 

▪ secţiunea 13: „Aspecte teoretice şi practice ale activităţii unităţilor economice”: Dana Cebanu, 

Con 202, Ana Gantea, Simona Macinscaia, Alexandra Cebanu Con 202. 

 

Conferința Științifică Internațională Studențească „Contabilitatea in viziunea tinerilor 

cercetători” ISSC 202, 11-12 martie 2021.  

 

La conferință au fost prezenți peste 100 

studenți cu 53 de comunicări din trei țări: 

Republica Moldova, România, Bielorus. 

Studenții facultății Contabilitate au participat 

cu 14 prezentări. Lucrările pot fi consultate la 

link-ul: 

https://caae.ase.md/files/caae/conf/conf_12.03

.21.pdf 

 

 
 

 

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ STUDENŢEASCĂ ISSC 2021 „PROVOCĂRILE 

CONTABILITĂŢII ÎN VIZIUNEA TINERILOR CERCETĂTORI", DIN 11-12.03.21 

1. VEDEANU 

Marinela 

Con 181, ciclul 

Licență, anul III 

EVALUAREA ULTERIOARĂ A 

STOCURILOR: TEORIE ȘI PRACTICĂ 

Grigoroi L. 

2. MAICAN 

Valeria 

Con 181, ciclul 

Licență, anul III 

EVALUAREA VENITURILOR PRIN PRISMA 

IFRS 15 „VENITURI DIN CONTRACTELE 

CU CLIENȚII” 

Grigoroi L. 

3. CHIȘLEAC 

Irina 

CA 201, Ciclul 

Masterat, anul I 

IMPLEMENTAREA SISTEMULUI UNITAR 

DE SALARIZARE ÎN SECTORUL BUGETAR: 

PROVOCĂRI ȘI EFECTE 

Lazari L. 

4. RUSSU Nicolai Drd, Ciclul Doctorat ASPECTE COMPLEXE ALE 

CONTABILITĂŢII ŞI AUDITULUI 

COSTURILOR ÎNDATORĂRII 

Nederiță A. 

https://caae.ase.md/files/caae/conf/conf_12.03.21.pdf
https://caae.ase.md/files/caae/conf/conf_12.03.21.pdf
https://caae.ase.md/files/caae/conf/conf_12.03.21.pdf
https://caae.ase.md/files/caae/conf/conf_12.03.21.pdf
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5. REPEDE Dina Con 191, Ciclul 

Licență, anul II 

CONTABILITATEA PRODUSELOR ŞI 

MĂRFURILOR ÎN UNITĂŢILE 

ALIMENTAŢIEI PUBLICE 

Popovici A. 

6. MOSCALIUC 

Nicoleta 

Con 191, Ciclul 

Licență, anul II 

CONTABILITATEA REPARAȚIEI 

MIJLOACELOR FIXE 

Popovici A. 

7. OSEDLOV 

Inesa 

Con 191, Ciclul 

Licență, anul II 

ASPECTE NOI AFERENTE 

CONTABILITĂȚII CONTRIBUȚIILOR 

SALARIALE 

Popovici A. 

8. SLOBODZEAN 

Anastasia 

CA 191 fr. r., ciclul 

II Masterat 

SPECIFICUL CONTABILIZĂRII 

DREPTURILOR SALARIALE CONFORM 

PREVEDERILOR NOI 

Țugulschi Iu. 

9. GRIBINCEA 

Maxim 

CA, ciclul II 

Masterat 

DIVERGENȚE PRIVIND CONTABILIZAREA 

ECHIPAMENTULUI AGRICOL PROCURAT 

ÎN RATE 

Țugulschi Iu. 

10. TIȘCENCO 

Vilena 

Drd. PERFORMANȚA FINANCIARĂ: 

SEMNIFICAȚIE, EVALUARE ȘI 

RAPORTARE 

Bădicu G. 

11. BARBIERU 

Ana-Carolina 

Drd. BARIERE ÎN IMPLEMENTAREA CADRULUI 

DE RAPORTARE INTEGRATĂ - 

PERSPECTIVA REPUBLICII MOLDOVA 

Mihaila S. 

12. CODREAN 

Violeta,  

Con 201, ciclul 

Licență, anul I 

FUNDAMENTAREA RAȚIONAMENTULUI 

PROFESIONAL CONTABIL ÎN APLICAREA 

PRAGULUI DE SEMNIFICAȚIE 

Mihaila S. 

13. BRIGHIDIN 

Irina,  

Con 201, ciclul 

Licență, anul I 

ABORDAREA CHELTUIELILOR SUB 

ASPECT CONTABIL ȘI FISCAL 

Bajan M. 

14. MOISEI Ana FCF 201, Ciclul 

masterat, anul I 

PROVOCĂRILE GENERATE DE CRIZA 

COVID-19 ÎN CADRUL DOMENIULUI 

FINANCIAR-CONTABIL 

Bajan M. 

15. SÎRBU Marina CA 201, Ciclul 

Masterat, anul I fr 

RAPORTAREA FINANCIARĂ CONFORM 

STANDARDELOR INTERNAȚIONALE ȘI 

LOCALE 

Bajan M. 

16. VDOVICENCO 

Viorica 

FCF 191, Ciclul II, 

anul II 

ASPECTE COMPARATIVE PRIVIND 

STRUCTURA BILANȚULUI CONFORM SNC 

VS IFRS 

Bajan M. 

17. BARAC 

Catalina 

FCF 191, Ciclul II, 

anul II 

ASPECTE PRACTICE PRIVIND 

CONTABILITATEA PROVIZIOANELOR 

Cușmăunsă R. 

18. BÎRZOI Dorin Con 192, Ciclul 

Licență, anul II 

UNELE ASPECTE PRACTICE ALE 

CONTABILITĂȚII CARBURANȚILOR 

Caraman S. 

19. CUCU Aurelia Con 191, Ciclul 

Licență, anul II 

IMPLICAȚIILE CONTABILE CAUZATE DE 

PANDEMIA COVID-19 

Caraman S. 

20. DABIJA Vileta Con 181, Ciclul 

Licență, anul III 

PARTICULARITĂȚILE TEHNOLOGIILOR 

INFORMAȚIONALE CONTABILE ÎN 

CONTEXTUL AUDITULUI SITUAȚIILOR 

FINANCIARE 

Iachimovschi 

A. 

21. ROTARU 

Anatolia 

CA, Ciclull 

Masterat 

EXAMINAREA RISCURILOR 

DENATURĂRII INFORMAȚIILOR PRIVIND 

STOCURILE LA EXERCITAREA 

AUDITULUI SITUAȚIILOR FINANCIARE 

Iachimovschi 

A. 

22. Эмма ГЕРГИ, 

Ирина ВЛАХ 

 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ШТРАФНЫЕ 

САНКЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА 

Gherasimov 

M. 

23. DIMOVA 

ANNA 

 ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА В 

НЕБАНКОВСКИХ КРЕДИТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Grabarovschi 

L. 

 

 

CONCURSUL ȘTIINȚIFIC  INTERNAȚIONAL „PROFESIA CONTABILĂ O CARIERĂ DE 

SUCCES, ORGANIZAT IN PARTENERIAT CU UNIVERSITATEA „ȘTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA,  

 Etapa preliminară  20 MAI 2021. 

Concursul s-a desfășurat în două etape: Mai întâi au avut loc etapa preliminară la care au 

participat studenții de la Facultatea Contabilitate, ASEM. Comunicările științifice prezentate de 

către studenți au fost cu grijă evaluate de către un juriu select. 
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1. GORGOS 

Nicoleta  

CON 191, zi  

nikoletagorgos@gmail.com  

POPOVICI Angela, 

dr.,conf.univ 

ASPECTE CONTABILE ȘI FISCALE 

ALE SOFTURILOR  

2. MOISEI Ana  FCF 201m-zi,  

anamoisei1998@gmail.com   

BAJAN Maia, dr., 

conf. univ. 

Provocările generate de criza COVID-19 

în cadrul domeniului financiar-contabil  

3. BRIGHIDIN 

Irina  

CON 202-

zi, irinabrighidin12@gmail.com  

BAJAN Maia, dr., 

conf. univ. 

Evoluția bilanțului în Republica 

Moldova  

4 CODREAN 

Violeta  

CON 

202, codrean2013@mail.ru  

MIHAILA Svetlana Raționamentul profesional contabil în 

aplicarea pragului de semnificație   

5 CARAMAN 

Mariana  

CON 191-

zi, masha.caraman@gmail.com   

LAZARI Liliana 

dr., conf. Univ. 

Contabilitatea și raportarea avansurilor 

acordate  

6 SLOBODZEAN 

Anastasia  

CA-191m, ÎFR  

slobodzean96@mail.ru  

ȚUGULSCHI 

Iuliana 

Specificul contabilizării drepturilor 

salariale conform prevederilor noi  

7. CUCU Aurelia  CON 191, kuku-

aurelya@mail.ru  

CARAMAN 

Stela, asist.univ. 

Implicațiile fiscale-contabile cauzate de 

pandemia COVID-19  

 

În rezultat, au fost selectate trei comunicări stihinice pentru etapa finală a Concursului, unde 

studenții noștri urmează să concureze alături de studenții Universității " Ștefan cel Mare" din Suceava. 

  
CONCURSUL ȘTIINȚIFIC  INTERNAȚIONAL „PROFESIA CONTABILĂ O CARIERĂ DE 

SUCCES, ORGANIZAT IN PARTENERIAT CU UNIVERSITATEA „ȘTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA,  

 Etapa finală  25 MAI 2021. 

 

1. CONCURS STUDENȚESC INTERNAȚIONAL „PROFESIA CONTABILĂ – O CARIERĂ DE SUCCES”, 

Etapa finală, Cu genericul: „CONTABILITATEA – ÎN ERA PROVOCĂRILOR”, EDIȚIA – VIII, 

20.05.2021 

Nr. Numele, prenumele 

studentului 

Ciclul de studii Denumirea lucrării științifice Conducător 

științific 

1. CUCU Aurelia,  Con 191, ciclul 

Licență, anul II 

IMPLICAȚIILE FISCALE-CONTABILE 

CAUZATE DE PANDEMIA COVID-19 

Caraman S. 

2. CODREAN 

Violeta,  

Con 201, ciclul 

Licență, anul I 

RAȚIONAMENTUL PROFESIONAL 

CONTABIL ÎN APLICAREA PRAGULUI DE 

SEMNIFICAȚIE 

Mihaila S. 

3. BRIGHIDIN Irina,  Con 201, ciclul 

Licență, anul I 

EVOLUȚIA BILANȚULUI ÎN REPUBLICA 

MOLDOVA 

Bajan M. 

 

PREMIILE OBȚINUTE:  

1) CODREAN Violeta, Premiul II, 

2) BRIGHIDIN Irina, Premiul III 

3) CUCU Aurelia, Premiul III. 

 

mailto:nikoletagorgos@gmail.com
mailto:anamoisei1998@gmail.com
mailto:irinabrighidin12@gmail.com
mailto:codrean2013@mail.ru
mailto:masha.caraman@gmail.com
mailto:slobodzean96@mail.ru
mailto:kuku-aurelya@mail.ru
mailto:kuku-aurelya@mail.ru
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Membrii Juriului Concursului Științific internațional „Profesia contabilă-o carieră de succes”: 

1. ȘOIMU Sergiu, Director compania de audit „FIRST AUDIT INTERNATIONAL” S.A. 

2. NEGARĂ Ghenadie, fondator și administrator al companiei de audit „AFEX SERVICE” SRL 

3. ȚURCANU Liliana, contabil șef „ACOZATEX” SRL 

4. GRIGOROI Lilia, conferențiar universitar, Decan Facultatea „Contabilitate” 

5. TULVINSCHI Mihaela, conferențiar universitar, Univ. Ștefan cel Mare, Suceava, România  

6. VLAD Mariana, dr., lector universitar, Univ. Ștefan cel Mare, Suceava, România 

 

 

Studenții contabili se implică activ în fiecare 

provocare generată de mediul academic, 

astfel, la 21 mai a avut loc Cercul Științific 

,,Economie fundamentală și aplicativă” din 

cadrul facultății ASEM - Facultatea 

Economie Generală și Drept, secțiunea 

tematică ,,Aspecte teoretice și practice ale 

activității unităților economice” condusă de 

către dna conferențiar universitar - Aliona 

Balan. 

Codrean Violeta, Con 201 „Impactul 

sectorului întreprinderilor mici și mijlocii într-

u dezvoltarea economică a Republicii 

Moldova” 

 

 

 

Au participat studenții anului I Contabilitate: Dana Cebanu, Irina Brighidin, Mihaela Bocan, Daniela 

Ghedea, Valeria Abrițeva, Daniela Botnari, Daniela Bancu, Ana Gantea, Olga Bordea, Mihaela 

Dumanschi 

 

Sesiunea de comunicări științifice Studențești „Economia în Limbaj studențesc”, ediția 

VI-a, Timisoara, 13 mai 2021, la care au participat: 

1) Violeta Codrean, Con 201, cu prezentarea „Propagarea vertiginoasă a comerțului electronic: 

stimul convergent întru digitalizarea contabilității”;  

2) Irina Brighidin (premiu special),  

3) Daniela Bancu (premiu de participare I),  

4) Mihaela Bocan (premiu de participare II),  

5) Violeta Dabija, Con 181, (premiu de participare III) 

 

https://www.facebook.com/asemegd/?__cft__%5b0%5d=AZW-TT1zHNslBUgXC8kWS6AIk9LFSbSqJ06AK6d8qJbj_JODrFZA65V0XLZbq-P4eNYWcGPBZXTc1-YR8_tVvTOB8GgG7pCxgf_Wx3RYY3IlDMo1ydj9DK6UX7j9sjSKBjRGyfwMYcvXeJg2CLtngnQcaR0WWixT-1FefIZuP_S9WO3RVj4SqLxD90WjE7DhYNDTuXGRLJxkVJYB0q4cjtpN&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/asemegd/?__cft__%5b0%5d=AZW-TT1zHNslBUgXC8kWS6AIk9LFSbSqJ06AK6d8qJbj_JODrFZA65V0XLZbq-P4eNYWcGPBZXTc1-YR8_tVvTOB8GgG7pCxgf_Wx3RYY3IlDMo1ydj9DK6UX7j9sjSKBjRGyfwMYcvXeJg2CLtngnQcaR0WWixT-1FefIZuP_S9WO3RVj4SqLxD90WjE7DhYNDTuXGRLJxkVJYB0q4cjtpN&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/YAATimisoara/videos/1438057049875140
https://www.facebook.com/YAATimisoara/videos/1438057049875140


44 

 

Sesiunea de comunicări Științifice a Studenților In-Extenso (Științe Economice) ediția XXI-

a, Alba Iulia, România, 22 aprilie 2021. Codrean Violeta, locul II la secțiunea Finanțe cu prezentarea 

„Performanța cibernetică și imperativitatea factorului uman în gestionarea contabilității”.  

 

Sesiunea Internațională de Comunicări Științifice a Cercurilor Studențești Universitatea 

„Valahia” din Târgoviște, care s-a desfășurat în perioada 15-16 aprilie 2021, studenta anului II, 

Facultatea Contabilitate, ASEM - Mariana CARAMAN, Con 192, a obținut Premiul III pentru 

comunicarea prezentată „Contabilitatea și raportarea avansurilor acordate”. Autoarea comunicării a 

fost ghidată cu multă grijă în procesul elaborării acesteia de către coordonatorul științific - conf.univ., 

dr. Liliana LAZARI. 

 

Activități din cadrul Cercului Științific Studențesc din cadrul Departamentului 

Contabilitate, Audit și Analiză Economică 

1.3. webinar-ul „Descriere personală în CV. Formula secretă a unui interviu de succes”3, 06 

octombrie 2020, invitat special: Ilie Dercaci, public speaker, business trainer; studenții doritori 

de a se conecta din toate grupele academice ale Facultății „Contabilitate”.  

1.4. „Activitatea economică a entității prin prisma operațiunilor cu numerarul”4, 27 octombrie 

2020; Violeta Codrean (prezentare), Aurelia Cucu (prezentare), Dorin Bîrzoi (prezentare), 

studenții doritori de a se conecta din toate grupele academice ale Facultății „Contabilitate” 

1.5. Concursul de proiecte dedicat Zilei Studentului5 cu tema „Contabilitatea în culori și 

versuri”, ediția a IV-a, 14 noiembrie 2020; grupele academice CON-181, CON-182 

1.6. „Analiza activității de marketing în contextul COVID-19”6, 05 decembrie 2020; 

1.7. webinar-ului „Digitalizarea – o provocare pentru contabilitate”7 în parteneriat cu Publicația 

Periodică „Monitorul Fiscal FISC.MD” și Serviciul Fiscal de Stat, 10 decembrie 2020, 

invitați speciali: Mariana Chirtoacă, șef secție din cadrul Direcției de Dezvoltare 

Informațională și Rodica Mustață, directorul Publicației periodice „Monitorul fiscal 

FISC.MD”. studenții doritori de a se conecta din toate grupele academice ale Facultății 

„Contabilitate” 

 

11) RELAȚII INTERNAȚIONALE 

▪ FORME DE COLABORARE INTERNAȚIONALĂ 

Cooperarea academică a facultății „Contabilitate” ASEM se realizează în cadrul acordurilor 

internaționale bi- şi multilaterale, proiectelor și programelor europene și internaționale încheiate de 

ASEM. Facultatea Contabilitate pune în aplicare convențiile și realizează acordurile bilaterale pentru 

recunoașterea / echivalarea de perioade de studii, diplome, certificate, în condițiile acordurilor 

încheiate de ASEM. 

Formele cooperării internaționale a facultății „Contabilitate” ASEM includ  

• vizite academice ale personalului didactic, administrativ și ale studenților (tabelul 11.1., 

tabelul 11.2); 

Tabelul 11.1. 

 
3 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3755535447818376&id=767409313297686  
4 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3815588565146397&id=767409313297686  
5 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3865097930195460&id=767409313297686  
6 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3922353581136561&id=767409313297686  
7 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3935153129856606&id=767409313297686  

https://www.facebook.com/photo?fbid=1205582813231311&set=pcb.1205583609897898
https://www.facebook.com/photo?fbid=4291986514173264&set=pcb.4291986810839901
https://www.facebook.com/photo?fbid=4291986514173264&set=pcb.4291986810839901
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3755535447818376&id=767409313297686
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3815588565146397&id=767409313297686
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3865097930195460&id=767409313297686
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3922353581136561&id=767409313297686
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3935153129856606&id=767409313297686
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Vizitele savanților, specialiștilor și studenților străini în ASEM în anul de studii 2020-2021 

Nr. 

d/o 

Numele, 

prenumele, gradul 

şi titlul științific, 

ale savantului 

Țara și denumirea 

organizației în care 

activează savantul 

Scopul vizitei. Descrierea 

succintă a activităților 

(realizarea proiectelor  comune,  

stagiu, participări la manifestări 

științifice etc.) 

Termenul 

vizitei 

 Silvia 

FELDIOREAN 

ACCA South Eastern 

Europe 

Oportunitățile oferite de ACCA; 

Negocierea contractelor privind 

organizarea conferinței ISCA 

2021  

februarie 2021 

ONLINE 

 Arnaude IVE  

arnaud.eve1@univ-

rouen.fr 

 

Université de Rouen 

Normandie -IAE 

Laboratoire de 

recherche en Sciences 

de Gestion NIMEC 

(EA 969) 

3 avenue Pasteur – CS 

46186 

76186 Rouen Cedex 1, 

Franța 

Formator în cadrul seminarului 

stiințific „Stratégies 

d’amélioration de la qualité des 

études dans le cadre de la faculté 

de Comptabilité, ASEM” 

24 noiembrie 

2020,  

ONLINE 

 Iuliana 

GEORGESCU 

Universitatea „A.I. 

Cuza” din Iași, 

România 

Formator în cadrul seminarului 

stiințific „Stratégies 

d’amélioration de la qualité des 

études dans le cadre de la faculté 

de Comptabilité, ASEM” 

24-25 

noiembrie 

2020,  

ONLINE 

 Elena HLACIUC  Universitatea Ștefan cel 

Mare din Suceava, 

România 

Referent oficial la susținerea 

tezei de doctor Popovici Mihai 

"Perfecționarea contabilității și 

auditului imobilizărilor 

corporale", 5 iunie 2020, ora 

15:00, ASEM 

05 iunie 2020 

ONLINE 

 Costel ISTRATE  Universitatea „A.I. 

Cuza” din Iași, 

România 

Referent oficial la susținerea 

tezei de doctor Popovici Mihai 

"Perfecționarea contabilității și 

auditului imobilizărilor 

corporale", 5 iunie 2020, ora 

15:00, ASEM 

05 iunie 2020 

ONLINE 

 Ovidiu BUNGET Universitatea de Vest 

Timișoara, România 

Speaker principal la ISCA 2021 1-2 aprilie 2021 

ONLINE 

 Adriana TIRON Universitatea „Babeș 

Bolyai” din Cluj, 

România 

Speaker principal la ISCA 2021 1-2 aprilie 2021 

ONLINE 

 BYCHKOVA 

Svetlana 

Saint-Petersburg State 

Agrarian University, 

St.-Petersburg, Russia 

Speaker principal la ISCA 2021 1-2 aprilie 2021 

ONLINE 

 Мasico Л. В. Universitatea de stat 

din Poloțk, Bielorusia 

Speaker principal la ISCA 2021 1-2 aprilie 2021 

ONLINE 

 Florin BOGHEAN Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava 

Membru al comisiei examenului 

de licență pentru programul 

comun de studii cu diplomă 

dublă ASEM-USV,  

4-5 iunie 2021 

 Claudia 

MOROȘAN 

ECHIM 

Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava 

Membru al comisiei examenului 

de licență pentru programul 

comun de studii cu diplomă 

dublă ASEM-USV,  

4-5 iunie 2021 

 

mailto:arnaud.eve1@univ-rouen.fr
mailto:arnaud.eve1@univ-rouen.fr
https://www.youtube.com/watch?v=ereLnf0zW94&t=900s
https://www.youtube.com/watch?v=ereLnf0zW94&t=900s
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Tabelul 11.1. 

Vizitele profesorilor și studenților ASEM în străinătate 

 în anul de studii 2020-2021 

Nr. 

d/o 

Numele, 

prenumele, gradul 

și titlul științific, 

ale savantului 

Țara și denumirea 

organizației care a fost 

vizitată 

Scopul vizitei. Descrierea 

succintă a activităților 

(realizarea proiectelor  comune,  

stagiu, participări la manifestări 

științifice etc.) 

Termenul 

vizitei 

 Lilia GRIGOROI Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din 

Suceava 

Membru al comisiei 

examenului de licență pentru 

programul comun de studii cu 

diplomă dublă ASEM-USV,  

07 iulie 2021 

 Anatol GRAUR Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din 

Suceava 

Membru al comisiei 

examenului de licență pentru 

programul comun de studii cu 

diplomă dublă ASEM-USV,  

07 iulie 2021 

 Stela CARAMAN Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din 

Suceava 

Membru al comisiei 

examenului de licență pentru 

programul comun de studii cu 

diplomă dublă ASEM-USV,  

07 iulie 2021 

 Violeta 

CODREAN, 

studenta anului I de 

studii, Con 201 

Universitatea „1 

decembrie 1918” din 

Alba Iulia, România 

Sesiunea de Comunicări 

Științifice a Studenților In-

Extenso (Științe Economice), a 

XXI-a ediție, Alba Iulia, 

România, participare cu 

prezentare și articol cu tema 

„Performanța cibernetică și 

imperativitatea factorului uman 

în gestionarea contabilității”, 

locul II 

22 aprilie 2021 

ONLINE 

 Violeta 

CODREAN, 

studenta anului I de 

studii, Con 201 

Universitatea de Vest 

din Timișoara, 

România 

Sesiunea de Comunicări 

Științifice Studențești 

„Economia în Limbaj 

Studențesc”, ediția a VI-a, 

Timișoara, România, , 

prezentare cu tema 

„Propagarea vertiginoasă a 

comerțului electronic: stimul 

convergent întru digitalizarea 

contabilității”, mențiune 

13 mai 2021 

ONLINE 

 Irina BRIGHIDIN 

studenta anului I de 

studii, Con 201 

Universitatea de Vest 

din Timișoara, 

România 

Sesiunea de Comunicări 

Științifice Studențești 

„Economia în Limbaj 

Studențesc”, ediția a VI-a, 

Timișoara, România, prezentare 

cu tema  , premiu special 

13 mai 2021 

ONLINE 

 Daniela BANCU, 

studenta anului I de 

studii, Con 201 

Universitatea de Vest 

din Timișoara, 

România 

Sesiunea de Comunicări 

Științifice Studențești 

„Economia în Limbaj 

Studențesc”, ediția a VI-a, 

Timișoara, România, prezentare 

cu tema 

Premiu de participare 1 

13 mai 2021 

ONLINE 
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 Mihaela BOCAN, 

studenta anului I de 

studii, Con 201 

Universitatea de Vest 

din Timișoara, 

România 

Sesiunea de Comunicări 

Științifice Studențești 

„Economia în Limbaj 

Studențesc”, ediția a VI-a, 

Timișoara, România, prezentare 

cu tema 

Premiu de participare 2 

13 mai 2021 

ONLINE 

 Violeta DABIJA, 

studenta anului I de 

studii, Con 181 

Universitatea de Vest 

din Timișoara, 

România 

Sesiunea de Comunicări 

Științifice Studențești 

„Economia în Limbaj 

Studențesc”, ediția a VI-a, 

Timișoara, România, prezentare 

cu tema 

Premiu de participare 3 

13 mai 2021 

ONLINE 

  

• participarea la programe și proiecte internaționale de educație și de cercetare științifică; 

1. Projet régional l’AUF en Europe centrale et orientale (AUF-ECO) en collaboration avec l’Institut de la 

Francophonie pour la Gouvernance Universitaire (AUF-IFGU) „Assurance qualité et gouvernance 

universitaire” obținut prin competiție internațională de către membrii departamentului „CAAE”. 

https://www.facebook.com/ASEMoficial/photos/pcb.3821830621201055/3821828304534620/ 

Membrii proiectului: Grigore Belostecinic, Arnaud Eve, Iuliana Georgescu, Lilia Grigoroi, 

Liliana Lazari, Aliona Bârcă, Maia Bajan, Lidia Cauș, Ludmila Grabarovschi, Inga Cotoros, 

Nelea Chirilov. Obiectivele proiectului: Modernizarea sistemului intern de asigurare a 

managementului calității serviciilor educaționale contabile, în contextul integrării în spațiul 

european al învățământului superior; Ajustarea procesului educațional contabil nevoilor pieței 

europene și internaționale a muncii; Asigurarea unei mai bune sinergii între educația universitară 

în domeniul contabilității, auditului și controlului la nivel național și internațional în scopul 

îmbunătățirii calității și a accesului la profesie; Racordarea la practicile internaționale a 

metodelor de predare – învățare - evaluare a disciplinelor din domeniul contabilității, auditului 

și controlului și promovarea unei abordări bazate pe rezultatele învățării; Modernizarea și 

dezvoltarea  metodelor de predare – învățare - evaluare  prin utilizarea activă a tehnologiilor 

informaționale (IT) în predarea tradițională dar și în contextul învățământului la distanță sau a 

altor situații excepționale (Covid 19); Armonizarea conținutului disciplinelor din domeniul 

contabilității, auditului și controlului cu cel al universităților din spațiul Uniunii Europene pentru 

asigurarea  mobilității studenților, continuității și aprofundării cunoștințelor în cadrul fiecărei 

ciclu de studii: licență, masterat, doctorat; Investigarea posibilităților de extindere a serviciilor 

educaționale cu predare în limba franceză la licență, masterat și de perfecționarea a contabililor 

din entitățile din RM cu vorbire în limba franceză; Identificarea strategiilor de perfecționare la 

nivel național a aspectelor epistemologice și metodologice privind cercetările științifice din 

domeniul contabilității; Identificarea căilor de perfecționare continuă, la nivel internațional, a 

colaboratorilor în vederea creșterii calității procesului de predare – învățare - evaluare  și de 

majorarea a numărului de publicații în reviste din bazele de date Scopus sau Web of Science. 

https://www.facebook.com/ASEMoficial/posts/3824354280948689 

https://www.facebook.com/ASEMoficial/photos/pcb.3821830621201055/3821828304534620/
https://www.facebook.com/ASEMoficial/posts/3824354280948689
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2. Erhan Lica, dr., conf. univ., departamentul „CAAE” - cercetător științific coordonator în echipa 

Programului de Stat ,,Configurarea businessului inovațional în contextul concurenței regionale” 

https://ancd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/EXTRAS%20DIN%20DECIZIE

%20a%20Comisiei%20de%20Contestare%20nr.%201%20ANCD%20din%2003.01.2020.pdf 

Înscris în Registrul de stat al proiectelor din sfera științei și inovării cu cifrul:  20.80009.0807.42.       

Director de proiect: Pisaniuc Maia, dr., conf. univ. 

3. Cotoros Inga, dr., conf. univ., departamentul CAAE” -  cercetător științific coordonator în echipa 

Programului de Stat 

• activități comune cu partenerii, pe baza acordurilor bi- şi multilaterale şi a parteneriatelor 

multiple;  

• organizarea de evenimente academice internaționale; 

1. Conferința științifică internațională studențească, ISSC 2021, „Provocările contabilității în 

viziunea tinerilor cercetători”, Ediția a V-a, 12-13 martie 2021. 

https://caae.ase.md/files/caae/conf/conf_12.03.21.pdf 

2. Concursul Studențesc Internațional „Profesia contabilă – o carieră de succes”, etapa 

preliminară, 11 mai 2021. Evenimentul este organizat în parteneriat cu departamentul 

„Contabilitate, audit și finanțe” de la „Universitatea Ștefan cel Mare” din Suceava. 

https://caae.ase.md/contabilitate/ 

Nr. 
d/o 

Numele, 
prenumele 

Grupa, email Coordonatorul Titlul comunicării 

1. GORGOS 
Nicoleta 

CON 191, zi 
nikoletagorgos@gmail.com 

POPOVICI Angela,  
dr.,conf.univ 

ASPECTE CONTABILE ȘI FISCALE 
ALE SOFTURILOR 

2. MOISEI Ana FCF 201m-zi, 
anamoisei1998@gmail.com  

BAJAN Maia, dr., 
conf. univ. 

Provocările generate de criza 
COVID-19 în cadrul domeniului 
financiar-contabil 

3. BRIGHIDIN Irina CON 202-zi, 
irinabrighidin12@gmail.com 

BAJAN Maia, dr., 
conf. univ. 

Evoluția bilanțului în Republica 
Moldova 

4 CODREAN 
Violeta 

CON 202, 
codrean2013@mail.ru 

MIHAILA Svetlana Raționamentul profesional 
contabil în aplicarea pragului de 
semnificație  

5 CARAMAN 
Mariana 

CON 191-zi, 
masha.caraman@gmail.com  

LAZARI Liliana dr., 
conf. Univ. 

Contabilitatea și raportarea 
avansurilor acordate 

6 SLOBODZEAN 
Anastasia 

CA-191m, ÎFR 
slobodzean96@mail.ru 

ȚUGULSCHI 
Iuliana 

Specificul contabilizării 
drepturilor salariale conform 
prevederilor noi 

7. CUCU Aurelia CON 191, kuku-
aurelya@mail.ru 

CARAMAN Stela, 
asist.univ. 

Implicațiile fiscale-contabile 
cauzate de pandemia COVID-19 

JURIU: 

1. Șoimu Sergiu, Director compania de audit „First Audit International” S.A. 

2. Negară Ghenadie, fondator și administrator al companiei de audit  „Afex Service” SRL 

3. Țurcanu Liliana, contabil șef „Acozatex” SRL 

4. Mihaila Svetlana, conferențiar universitar, Departamentul „CAAE” 

https://ancd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/EXTRAS%20DIN%20DECIZIE%20a%20Comisiei%20de%20Contestare%20nr.%201%20ANCD%20din%2003.01.2020.pdf
https://ancd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/EXTRAS%20DIN%20DECIZIE%20a%20Comisiei%20de%20Contestare%20nr.%201%20ANCD%20din%2003.01.2020.pdf
https://caae.ase.md/files/caae/conf/conf_12.03.21.pdf
https://caae.ase.md/contabilitate/
mailto:nikoletagorgos@gmail.com
mailto:anamoisei1998@gmail.com
mailto:irinabrighidin12@gmail.com
mailto:codrean2013@mail.ru
mailto:masha.caraman@gmail.com
mailto:slobodzean96@mail.ru
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3. Concursul Studențesc Internațional „Profesia contabilă – o carieră de succes”, etapa finală, 20 

mai 2021, organizat în parteneriat cu departamentul „Contabilitate, audit și finanțe” de la 

„Universitatea Ștefan cel Mare” din Suceava. https://caae.ase.md/contabilitate/ 

Nr. AGENDA 

20.05.2021, ASEM, ora 13.00, On-line: ZOOM:  

https://zoom.us/j/9688760697?pwd=cDRpa252SGUrc0hwTWN0RzdxMTRKQT09 

1.  ANALIZA PERCEPŢIEI STUDENŢILOR DE LA PROGRAMUL DE STUDII 

CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE CU PRIVIRE LA DIGITALIZAREA 

CONTABILITĂŢII  

COJOCARI Alexandru, DASCĂLU Iulian, studenți anul III 

2.  IMPLICAȚIILE FISCALE-CONTABILE CAUZATE DE PANDEMIA COVID-19 

CUCU Aurelia, studentă anul II 

3.  CONCEPTUALIZAREA UNUI MODEL ECONOMETRIC DE EVALUARE A REŢURILOR 

DE TRANSFER ÎN FUNCŢIE DE INDEXUL DE LOCALIZARE GEOGRAFICĂ  

CROITOR Paula (CAFEC I), ALEXANDRU Constantin Daniel (CAFEC II),  

4.  RAȚIONAMENTUL PROFESIONAL CONTABIL ÎN APLICAREA PRAGULUI DE 

SEMNIFICAȚIE   

CODREAN Violeta, studentă anul I 

5.  VALORIFICAREA INFORMAŢIILOR FINANCIAR-CONTABILE ÎN MODELAREA 

GOODWILL PENTRU COMPANIILE CARE APLICĂ RAPORTAREA INTEGRATĂ  

SANDULACHI Ana-Maria,  IVANIUC  Anda (CAFEC I), 

6.   EVOLUȚIA BILANȚULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA  

BRIGHIDIN Irina, studentă anul I 

 

JURIU: 

1. Șoimu Sergiu, Director compania de audit „First Audit Internatioal” S.A. 

2. Negară Ghenadie, fondator și administrator al companiei de audit  „Afex Service” SRL 

3. Țurcanu Liliana, contabil șef „Acozatex” SRL 

4. Grigoroi Lilia, conferențiar universitar, Decan Facultatea „Contabilitate” 

5. Tulvinschi Mihaela, conferențiar universitar, Univ. Ștefan cel Mare, Suceava, România  

6. Vlad Mariana, dr., lector  universitar, Univ. Ștefan cel Mare, Suceava, România 

 

• participarea la evenimente academice internaționale; 

 Numele, 

prenumele 

Organizația care a organizat 

evenimentul 

Descrierea succintă a 

evenimentului 

Termenul  

 Grigoroi Lilia,  

Lazari Liliana 

Word Bank, Centre for 

Financial Reporting Reform 

Webinar Module 3 „Future 

of SMPs: Digital 

Transformation” 

04 martie 

2021, online 

 Grigoroi Lilia,  

Lazari Liliana 

Word Bank, Centre for 

Financial Reporting Reform 

Webinar Module 3 „Future 

of SMPs: Business 

Diversification Through 

Offering New Services” 

15 aprilie 

2021, online 

 Grigoroi Lilia,  

Lazari Liliana 

by the EU funded twinning 

project Enhancing Accounting 

and Audit Quality in Georgia 

in cooperation with the Service 

for Accounting, 

Reporting and Audit 

Supervision (SARAS) and the 

Hellenic Accounting and 

Virtual seminar on the 

International Code of Ethics 

for Professional Accountants 

(IESBA Code). 

 

16 decembrie 

2020, 

Online 

 

https://caae.ase.md/contabilitate/
https://zoom.us/j/9688760697?pwd=cDRpa252SGUrc0hwTWN0RzdxMTRKQT09
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Auditing Standards Oversight 

Board (HAASOB). 

 Grumeaza 

Dumitru 

Iachimovschi 

Anatol 

CFFR World Bank Group, 

STAREP 

Webinar „Implementation of 

the statutory audit regulation 

in the European union: the 

experience of France” 

09-12 

februarie 

2021 

 Lapițkaia 

Ludmila  

Erasmus+ CBHE si Jean 

Monnet 

 „Erasmus+ DAYS: proiecte, 

oportunități, provocări” 

 

15-16 

octombrie 

2020, online 

 Erhan Lica,  

Mihaila Svetlana,  

Grigoroi Lilia 

ACCA Train the Academics,  9-12 

Decembrie 

2020 

 Erhan Lica,  

Mihaila Svetlana,  

Grigoroi Lilia 

ACCA ACCA training ,,Business 

Pulse with TMF: challenges 

in Accouting Profession in 

21st Century” 

31 martie 

2021 

     

  

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

de prestigiu (diplome comune, diplome duble sau multiple, co-tutele); 

1. Programul comun de studii “Contabilitate” cu diplomă dublă organizat conform Acordului 

Interinstituțional de Program comun de studii dintre ASEM și Universitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava, România ((ASEM, nr. 358 din 17/05/2012 și USV, nr. 7077 din 16/05/2018), 

începând cu anul admiterii 2018. Selectarea candidaților se face din numărul studenților 

înmatriculați la ASEM în anul I la ciclul I Licență la Programul de studii „Contabilitate”, 

învățământ cu frecvență, în ordinea descrescătoare a mediilor de la înmatriculare. Studiile de 

bază se fac în ASEM, cu mobilități scurte în Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, 

România. Cazarea si hrana pentru perioada mobilității se suportă de către studenți, iar cazarea 

de către universitatea parteneră. Marea parte a disciplinelor de la programul comun de studii 

se recunosc și se echivalează in conformitatea cu prevederile convenției interinstituționale, 2-

3 discipline anual se studiază suplimentar în paralel cu programul de bază din ASEM, iar 

studiile se soldează cu obținerea a doua diplome: ASEM specialitatea „Contabilitate” și USV 

specialitatea „Contabilitate și informatica de gestiune”. Taxe suplimentare de studii nu se 

percep. La finalizarea studiilor, se beneficiază de două diplome: ASEM specialitatea 

„Contabilitate” și USV specialitatea „Contabilitate și informatica de gestiune”. 

2. Cotutelă în coordonarea doctoranzilor în domeniul Contabilitate, auidt și analiză economică 

organizată conform Acordului interinstituțional de cotutelă la doctorat dintre ASEM și 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, România.  

 

• acordarea de titluri onorifice unor mari personalități academice europene și intonaționale. 

La inițiativa Biroului Consiliului facultății Contabilitate, ASEM a decernat cu Medalia ASEM și 

diploma de gratitudine, în cadrul Conferinței Științifice Internaționale ISCA 2021, care a avut loc pe 1-2 

aprilie 2021, în ASEM, Chișinău, personalitățile care au stat la baza fondării și promovării Conferinței 

Științifice Internaționale de Contabilitate (2012-2021), după cum urmează:  

Veaceslav Ciobanu, în prezent administrator al companiei de audit „Optim-Audit” SRL, 

auditor certificat, deținător al certificatului CAP, membru al ACAP. In 2012, Domnul Veaceslav 

Ciobanu, în calitatea sa de președinte al Asociației Contabililor și Auditorilor Profesioniști din 

Republica Moldova  (ACAP) a acceptat necondiționat și a promovat inițiativa catedrei de 

Contabilitate (propunerea a fost inițiată și promovată de Grigoroi Lilia) ASEM  privind inițierea și 

lansarea primei ediții a Conferinței Științifice Internaționale de Contabilitate, dedicată Zilei 

profesionale a Contabililor. Astfel, prima ediție a acestei conferențe a avut loc  pe 4 aprilie 2012 și a 
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devenit una tradițională. Iar în 2021 am sărbătorit jubileul de 10 ani. Domnul Veaceslav Ciobanu a 

fost prezent la toate edițiile anterioare ale Conferinței cu comunicări pe cele mai importante si 

provocatorii tematici din domeniul contabilității și auditului.  

Marina Șelaru, în prezent administrator al Entității de Audit „Uenet&Audit”, SRL, auditor 

certificat. In 2012, Doamna Marina Șelaru - Director executiv al Asociației Contabililor și Auditorilor 

Profesioniști din Republica Moldova  (ACAP) a fost, împreună cu colectivul ASEM, protagonistul și 

configuratorul atât a primei ediții, cât și a tuturor celorlalte ediții a acestei conferențe. Nu a neglijat niciun 

detaliu menit să permită fructificarea inițiativelor ASEM, oferind prin propria competentă și prin maximă 

responsabilitate un adevărat model de partener și parteneriat. Marina Șelaru este un promotor al eticii, 

educației și calității profesiei contabile. 

Andreea Stanciu, director ACCA pentru Europa de Sud-Est. Persoana care a răspuns pozitiv 

tuturor propunerilor noastre și ne-a oferit toată susținerea, a pus umărul cu profesionalism, entuziasm și 

promptitudine în realizarea celor 10 ediții ale Conferinței, dar și în multe alte demersuri de activități 

comune ACCA-ASEM. Dna Andreea Stanciu a fost și este Speakerul și finanțatorul de bază a tuturor 

celor 10 ediții ale Conferinței Științifice Internaționale. Persoana, care prin puterea exemplului reușește 

să inspire încredere și putere pentru a schimba macazul și pentru a accepta noul, în locul menținerii 

cărărilor bătătorite și drumurilor cunoscute. De fapt ea reprezintă un deschizător de drumuri spre 

certificarea internațională ACCA, valabilă  atât pentru cadrele didactice, cât și pentru studenții 

programului de studii Contabilitate. 

  

▪ ACORDURI INTER UNIVERSITARE; 

Se încheie la nivel instituțional 

▪ PROGRAME DE MOBILITATE (NR. DE STUDENȚI ȘI DE CADRE UNIVERSITARE IMPLICATE); 

1) mobilitatea academică a studentei Dabija Violeta, Con 181 la Universitatea „BABES 

BOLYAI” din Cluj-Napoca, FSEGA, în perioada 10.02.2020 - 09.06.2020, prin programul 

CEEPUS III.  

2) mobilitate academică de formare Erasmus+ realizată la facultatea Contabilitate de către dr., 

conf. univ. Daniel Botez de la Universitatea din Bacău, România, iunie-iulie 2021.   

▪ STUDENȚI STRĂINI (NR. TOTAL, NR. BUGET/CONTRACT, ȚARĂ DE ORIGINE); 

Studenți străini la programul de studii Contabilitate nu sunt înscriși. Excepție fac studenții din România 

(total 135 studenți) înscriați in programul comun de studii cu diplomă dublă cu Universitatea Ștefan cel 

Mare din Suceava.    

▪ LISTA EXTENSIUNILOR/FILIALELOR INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR DIN 

STRĂINĂTATE, CARE ACTIVEAZĂ ÎN CADRUL INSTITUȚIEI (CICLU DE STUDII, PROGRAME DE 

STUDII/SPECIALITĂȚI, NUMĂR DE STUDENȚI ÎNCADRAȚI). 

 

În cadrul ASEM nu activează extensii/filiale pentru programul de studii „Contabilitate”. Facultatea este 

responsabilă de organizarea și calitatea studiilor la Programul comun de studii cu diplomă dublă cu 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.    

 

12) ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ 

Se realizează la nivel instituțional  

 

13) ACTIVITATEA DIDACTICĂ, ȘTIINȚIFICO-DIDACTICĂ ȘI ȘTIINȚIFICĂ ÎN REGIM ONLINE 
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Pregătirea ASEM către anul de studii 2020-2021 a început cu luna iunie 2020, când a fost 

emis Ordinul Rectorului ASEM Nr.78-A din 15.06.2020 prin care a fost obligată conducerea 

facultăților, Departamentelor, a Direcției Tehnologii Informaționale, întregul personal al ASEM să 

întreprindă măsuri necesare în vederea unei eventuale prelungiri a procesului de studii în ASEM, 

începând cu 01 septembrie 2020 în regim online (la distanță) sau într-o formă combinată (față în față 

și online) prin orientarea preponderent spre folosirea în acest scop a platformei educaționale 

”MOODLE ASEM”. Deci, personalul didactic și studenții se așteptau la începerea anului de studii în 

regim online.  

Tot odată, până la începerea anului de studii 2020-2021 au fost publicate pe pagina web ASEM 

Măsurile  Anti-COVID-19 în anul universitar 2020-2021 în ASEM, suplinite cu Decizia nr. 7/1 a 

Senatului ASEM (pr. verbal nr. 1 din 28 august 2020), potrivit căreia orele de curs de la ciclul I Licență 

s-au organizat în regim online, indiferent de numărul de studenți in grupa academică, lecțiile practice, de 

laborator și seminar de la ciclul I Licență s-au organizat cu prezenta fizică a studenților în ASEM. Pe 

parcursul primelor două săptămâni s-au petrecut doar prelegeri in format online. S-a elaborat un oral 

flexibil începând cu ora 8.00 și până la ora 18.00. În unele zile ale săptămânii s-au realizat doar ore de 

prelegeri, in altele doar lecții practice. Pentru orele practice au fost oferite săli mari, grupele academice 

rămânând în aceiași sală pe tot parcursul orelor, cu respectarea strictă a tuturor măsurilor anti Covid-19 

stabilite de ASEM. Cadrele didactice informau și prezentau sistematic decanatelor informația despre 

platforma educațională și ID pe care va fi realizata activitatea.  

Organizarea activităților didactice a respectat Măsurile  Anti-COVID-19 și a fost efectuată în 

corespunde cu planurile de studii existente, fără modificări. Evaluarea studenților a fost efectuată în 

formă scrisă, preponderent utilizând platforma MOODLE ASEM. Platforma MOODLE, a devenit 

mult mai eficientă în anul de studii 2020-2021, deoarece vara s-au făcut și continuă să se facă dotări 

tehnice suplimentare. Studioul TV al ASEM (dar și alte săli) a fost pus la dispoziția tuturor 

solicitanților pentru a elabora conținuturi de cursuri în format electronic. Studenților care nu au avut 

calculator sau nu au dispus de acces la Internet li s-a oferit posibilitatea să folosească în scopuri de 

instruire (inclusiv orele de curs) Centrul Multimedia, Sălile cu Calculatoare ale ASEM, sau alte săli 

(eventual, ale Bibliotecii), amenajate și dotate suplimentar. În perioada de pandemie au fost elaborate 

pentru profesori și studenți instrucțiuni video, disponibile la: - https://youtu.be/9MSodAWWtc4; 

https://youtu.be/vN0cBS-FM5Y; https://youtu.be/MrJ-wSh0pac; https://youtu.be/mYYKOxg-NDI; 

https://youtu.be/QbUdkujRdgs; https://youtu.be/dHMbIY54x4c; https://youtu.be/jnybjgEtNYY; 

https://youtu.be/54M0amqLKik; https://youtu.be/VXRSdRC8zfE; https://youtu.be/UrtAttSIfhs; 

https://youtu.be/F6vGQE2TyZY; https://youtu.be/WBg6xH7PWXY; https://youtu.be/JlJiI3TIE7A; 

https://youtu.be/IJkiwpS-YC8; https://youtu.be/5Jy7FfbRxdQ; https://youtu.be/UwvOR0nIdeU. 

Prelegerile predate online de către cadrele didactice din cadrul departamentului CAAE s-au 

realizat prin toate platformele și instrumentele posibile: Videconferința Moodle ASEM, Zoom, 

GotoMeeting, meet, etc. Comunicarea profesor-student în perioada procesului de studii, elaborării 

proiectelor anuale, a tezelor de licență și master, precum și a practicii de producție și licență s-a 

realizat atât la orele de consultație stabilite la departament în orarul orelor de consultanță desfășurate 

în semestru I și parțial în II, cât și prin Skype, email, Viber, Moodle ASEM, Videoconferință Moodle, 

Zoom, etc. 

Evaluarea rapoartelor stagiilor de practică a studenților de la anul II și III de studii de la 

programul „Contabilitate” s-a realizat în format online. În acest scop, departamentul CAAE a creat 

spații virtuale, pentru fiecare conducător de stagii de practică, pentru stocarea rapoartelor de practică. 

Studenții încărcau rapoartele de practică accesând spațiul virtual al conducătorului stagiului de 

practică, în funcție de forma de studii, frecvență sau frecvență redusă. Conducătorii verificau, scriind 

https://ase.md/files/legal/interne/2.35_Masuri_COVID19.pdf
https://youtu.be/9MSodAWWtc4
https://youtu.be/vN0cBS-FM5Y
https://youtu.be/MrJ-wSh0pac
https://youtu.be/mYYKOxg-NDI
https://youtu.be/QbUdkujRdgs
https://youtu.be/dHMbIY54x4c
https://youtu.be/jnybjgEtNYY
https://youtu.be/54M0amqLKik
https://youtu.be/VXRSdRC8zfE
https://youtu.be/UrtAttSIfhs
https://youtu.be/F6vGQE2TyZY
https://youtu.be/WBg6xH7PWXY
https://youtu.be/JlJiI3TIE7A
https://youtu.be/IJkiwpS-YC8
https://youtu.be/5Jy7FfbRxdQ
https://youtu.be/UwvOR0nIdeU
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comentariile direct in sistem. Ulterior, conform graficului stabilit de departament s-a organizat 

susținerea stagiilor de practică în comisii, în regim de videoconferința pe MOODLE.      

Ședințele de departament CAAE, ale Comisiei Metodice a facultății Contabilitate, a 

Consiliului Facultății Contabilitate a fost desfășurate integral în regim online, atât pe platforma 

MOODLE ASEM, cât și pe GOOGLE MEET, MICROSOFT TEAMS cu scopul de a dezvolta 

abilitățile cadrelor didactice de emigra in diferite platforme.  

Examenele de finalizare a studiilor în ASEM au derulat în conformitate cu PROCEDURA 

privind susținerea online a examenelor curente în ASEM  și METODOLOGIA de susținere ONLINE 

a tezei de licență/master în ASEM în condițiile Stării de urgență impuse de pandemia de COVID-19. 

Deci, susținerea tezelor de licență a absolvenților de la programul de studii „Contabilitate” s-a realizat 

în regim online pe platforma MOODLE ASEM, excepție a făcut studenții de la programul comun de 

studii cu diplomă dublă (16 studenți), care au susținut cu prezența fizică. Pentru susținerea în regim 

online a fost creat spațiu virtuale pentru departamentul CAAE, iar în cadrul acestuia pentru fiecare 

comisie de licență in parte (5 comisii). Fiecare comisie avea trei compartimente obligatorii: spațiu de 

informare și interacțiune metodică, spațiu de stocare a documentelor (aviz, teza de licența, prezentare, 

etc.) și videoconferința. Pentru președinții Comisiilor au fost create conturi personale temporare.   

Activitatea științifică de asemenea s-a realizat în regim online. Facultatea „Contabilitate” cu 

departamentul „Contabilitate, audit și analiză economică” au organizat și desfășurat în regim online:  

✓  Conferința Științifică Internațională ISCA 2021 din 1-2 aprilie 2021.  

✓ Conferința Științifică Internațională Studențească ISSC 2021 „Provocările contabilității în 

viziunea tinerilor cercetători” din 12-13 martie 2020 în parteneriat cu Universitatea Ștefan cel 

Mare din Suceav, Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, România și Universitatea 

de stat din Poloțk Republica Bielarus, la fel și Curtea de Conturi din RM. 

✓ Concurs Internațional Studențesc ,,Profesia contabilă – o carieră de succes”, din 20 mai 

2021 (etapa finală), ASEM în parteneriat cu Departamentul „Contabilitate, audit și finanțe” 

din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava, România, unde în calitate de membri ai 

juriului au fost reprezentați ai mediului de afaceri din țară: 1. ȘOIMU Sergiu, Director 

compania de audit „FIRST AUDIT INTERNATIONAL” S.A. 2. NEGARĂ Ghenadie, 

fondator și administrator al companiei de audit „AFEX SERVICE” SRL 3. ȚURCANU 

Liliana, contabil șef „ACOZATEX” SRL. 

       

 

14) CONCLUZII (FORMULATE LA NIVEL DE INSTITUȚIE) 

Procesul de studii și activitățile extracuricculare realizate de decanatul și Departamentele din 

cadrul facultății Contabilitate în anul de studii 2020-2021 s-au desfășurat în condiții speciale impuse 

de pandemia Covid-19. Activitățile educaționale  s-au realizat în mod combinat, atât online cât și 

fizic, fiind periodic actualizate conform deciziilor instituționale dar și naționale. Cadrele didactice au 

activat și au asigurat procesul didactic, în mare parte  de la distanță, fiind depus un efort dublu, pentru 

a aplica și utiliza cele mai noi și comode tehnologii de învățare în condițiile învățării online. 

Coordonarea și ghidarea studenților în anul de studii 2020-2021 de asemenea a decurs in mare parte 

online. Pregătirea cadrelor didactice pentru lecțiile online dar și desfășurarea acestora a fost mult mai 

solicitantă decât în cazul învățământului clasic. 

 Luând în considerație cele expuse în prezentul raport, constatăm că decanatul și departamentele 

facultății au lucrat suficient de bine în anul de studii 2020-2021, înfruntând consecințele crizei Covid-

https://ase.md/files/legal/interne/5.3_procedura_ex_online_2020.pdf
https://ase.md/files/legal/interne/5.3_procedura_ex_online_2020.pdf
https://ase.md/files/legal/interne/3.19_metodologia_teza.pdf
https://ase.md/files/legal/interne/3.19_metodologia_teza.pdf
https://moodle.vle.ase.md/login/index.php
https://caae.ase.md/files/caae/conf/Agenda_Conferinta_ISCA_2021.pdf
https://caae.ase.md/files/caae/conf/conf_12.03.21.pdf
https://caae.ase.md/files/caae/conf/conf_12.03.21.pdf
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19. Apreciem eforturile depuse de departamentul ,,Contabilitate, Audit și Analiză economică”, pentru 

a îndeplinit cu succes obiectivele prevăzute pentru anul universitar 2020-2021.  

Pentru asigurarea calității procesului de studii și stimulării cadrelor didactice departamentul 

,,Contabilitate, Audit și Analiză economică” propune: 

1. Ajustarea prevederilor Regulamentului cu privire la normarea activității științifico-

didactice în ASEM  în conformitate prevederile Regulamentului - Cadru cu privire la 

normarea activității ştiinţifico-didactice în învățământul superior , referitor la:  

1.1. La decizia senatului, în cazul utilizării unor metode interactive, inovaționale de predare și 

evaluare (de ex.: E-learning: MOODLE, Open Learning, Open Classroom, Problem-Based 

Learning etc.) la ciclurile de studii universitare, activităţile în cauză pot fi normate cu un 

coeficient suplimentar multiplicativ pînă la 2. (p. 21 Regulament Național), conform Anexei 

2 din Regulamentul Instituțional: Cursuri (Prelegeri) predate la masterat cu utilizarea unor 

metode interactive, inovationale de predare si evaluare (de ex. E-learning, MOODLE, 

Problem-Based Learning etc.) vor fi normate cu un coeficient de 1,5. Propunem aplicarea 

pentru cursurile de la ciclul Licență coeficientul 1,5 și de la ciclul Masterat coeficientul 2,0. 

1.2. Orele de curs (prelegeri) predate la ciclul I, licență, in serii cu un număr de studenți mai mare 

de 75 vor fi normate cu un coeficient de 1,25 (Anexa 2) din Regulamentul Instituțional, iar 

Regulamentul Național p. 25, orele de curs se planifică pentru serii de studii, numărul şi 

mărimea cărora depind de specificul programului de studii și capacitatea instituțională. La 

decizia senatului, orele de curs (prelegeri) predate pentru serii de studii (torente) pot fi normate 

cu un coeficient suplimentar multiplicativ de până la 1,5. Propunem revederea (în micșorare) 

numărului de studenți sau stabilirea în cazul torentelor din diferite specialități. 

1.3. Conducerea tezelor de licență, Regulamentul Național (Anexa 2, p.10) prevede 20-30 ore per 

student, Regulamentul instituțional (Anexa 2 p.9) prevede 18 ore. Propunem revederea și 

stabilirea a 26 ore per student, conform experienței anterioare dar și respectarea cu încadrare 

în normativele naționale. 

1.4. Conducerea tezelor de masterat, Regulamentul Național (Anexa 2, p.11) prevede 25-40 ore 

per masterand, Regulamentul instituțional (Anexa 2 p.10) prevede 20 ore. Propunem 

revederea și stabilirea a 35 ore per student, respectarea cu încadrare în normativele naționale 

dar și asigurarea calității studiilor (în condițiile unui număr în creștere a studenților din alte 

domenii decât cel economic, implicarea în coordonarea prezentării de către student). 

1.5. Conducerea departamentelor 100 ore – în cazul când la catedră sunt mai mult de 30 cadre 

didactice 80 ore – în cazul a 20-30 cadre didactice 60 ore – în cazul a 10-20 cadre didactice 

50 ore – în cazul când la catedră sunt mai puțin de 10 de cadre didactice conform 

Regulamentului Național (p.14) iar Regulamentul Instituțional (p.13): Conducerea 

departamentului/facultății șeful departamentului în dependență de numărul de posturi: pana la 

30 - 50 ore; de la 31 pana la 49 - 60 ore; de la 50 și mai mare - 70 ore.  

2. Ajustarea prevederilor Ghidului de elaborare și susținere a tezei de licență prin acordarea de 

mai multă autonomie departamentelor la capitolul cerințelor referitoare la redactarea tezei de 

licență. Se are în vedere listarea acestora pe ambele părți ale foii, pentru a face economie de 

hârtie și a manifesta grijă pentru economia verde.   

Departamentul ,,Educație Fizică și Sport” nu are propuneri.  

Decanatul facultății „Contabilitate” propune următoarele acțiuni de îmbunătățire a proceselor:  

1. Îmbunătățirea comunicării dintre decanate și programatorii/responsabilii tehnici de softurile 

decanatelor;   

https://caae.ase.md/
https://caae.ase.md/
https://ase.md/files/legal/interne/2.21_reg_normare_r4.pdf
https://ase.md/files/legal/interne/2.21_reg_normare_r4.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/regulament-cadru_ref._normarea_st-didactica.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/regulament-cadru_ref._normarea_st-didactica.pdf
https://ase.md/files/legal/interne/3.9_ghid_tl.pdf
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2. Formatul borderoului de notare a stagiilor practicii de licență este în contradicție cu 

Regulamentul ASEM privind evaluarea activității de învățare a studenților. Se propune de 

ajustat borderoul după regulament, sau regulamentul după Borderou.    

3. Borderourile de evaluare a stagiilor practicii de specialitate urmează să conțină o coloana 

suplimentara, in care să se indice coordonatorul stagiului de practică. 

4. Actualizarea la zi a informațiilor privind studenții exmatriculați, transferați, înmatriculați, etc. 

în softul decanatelor. 

 

https://ase.md/files/legal/interne/3.1_evaluare_stud_r4.pdf
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