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 Doamnelor şi Domnilor, Stimaţi participanţi,  
 
 În numele Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, adresez cele mai 
sincere urări de salut celor prezenţi la conferinţa „Contabilitatea şi auditul în contextul 
integrării economice europene: progrese şi aşteptări”, organizată de Facultatea de 
Contabilitate a Academiei de Studii Economice a Moldovei, în parteneriat cu Asociaţia 
Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova (ACAP) şi ACCA.  

Organizaţia noastră promovează permanent dialogul şi cooperarea între organizaţiile 
profesionale contabile şi mediul academic. CAFR, în calitate de organism profesional care 
coordonează, autorizează şi monitorizează desfăşurarea activităţii de audit financiar în 
România, este intens preocupată de creşterea calităţii profesionale a activităţii de audit a 
membrilor noştri, şi, din aceste considerente, deţinem, începând cu anul 2010, calitatea de 
membru al Asociaţiei Facultăţilor de Economie din România. Astfel, cadre universitare de 
prestigiu ne sprijină anual în organizarea programului de pregătire profesională pentru membrii 
noştri. De asemenea, Camera a încheiat protocoale de colaborare cu diferite instituţii de 
învăţământ superior, în vederea echivalării testului de acces la stagiu, pentru absolvenţii 
programelor de master la disciplinele specifice activităţii de audit.  
  

Data de 5 aprilie este una specială, marcând, de asemenea, Ziua Contabilului din 
Moldova. Aşadar, profit de această ocazie, pentru a le ura profesioniştilor contabili din 
Republica Moldova, membrilor ACAP, mult succes în activitatea pe care o desfăşoară. Profesia 
de contabil din ţara dumneavoastră se dezvoltă, progresează, propunându-şi să se alinieze 
standardelor şi normelor internaţionale aplicabile şi să răspundă nevoilor societăţii şi 
provocărilor pieţei.  
 

Dorim să mulţumim organizatorilor, pentru invitaţia adresată Camerei Auditorilor 
Financiari din România, de a lua parte la această manifestare ştiinţifică şi profesională şi vă 
asigurăm, stimaţi colegi, că vom avea, ca si până acum, o atitudine deschisă spre colaborarea cu 
profesia de contabilitate şi audit din Republica Moldova, spre rezolvarea în comun, a 
problemelor prezente şi viitoare cu care se confruntă profesia noastră.  

 
 Dorim un real şi important succes lucrărilor Conferinţei dumneavoastră! 
  


