
 Mesajul ACCA cu ocazia Conferinţei Internaţionale din 5 aprilie 
2013, Chişinău, Moldova 

ACCA are deosebita onoare de a fi co-organizator al acestui eveniment alături de 

ACAP şi ASEM, două instituţii care prin eforturile lor constante, calitatea 

educaţiei profesionale şi a înaltei reprezentări a profesiei contabile şi de audit din 

Republica Moldova au crescut reputaţia acesteia atât la nivel naţional cât şi 

regional şi internaţional. 

Tema conferinţei este una care preocupă de câtva timp profesia din Europa, fără 

a avea concluzii prea ferme deocamdată – când vor fi în sfârşit trase aceste 

concluzii vor afecta fiecare act profesional în domeniul auditului în special. Sunt 

sigură că dezbaterile acestui eveniment international vor ajuta ACAP să îşi 

definitiveze o părere şi mai solidă asupra poziţiei sale în ceea ce priveşte 

viitoarele schimbări şi de asemenea să fie pregătit ca şi în viitor, în lumina 

potenţialelor schimbări să ofere aceleaşi servicii de înaltă calitate membrilor săi. 

ACCA ca asociaţie internaţională a profesioniştilor în domeniul contabil şi de 

audit se mândreşte cu faptul că este prezentă prin peste şase sute de mii de 

membri şi studenţi în peste 170 de ţări dar cred eu că un motiv şi mai mare de 

mândrie este că în aproape fiecare din aceste ţări ne-am exprimat angajamentul 

faţă de respectiva regiune deschizând un birou local, angajând oameni locali şi 

punând bazele unor colaborări consistente. În Moldova suntem extrem de 

norocoşi să putem colabora cu o asociaţie naţională foarte puternică care 

reprezintă şi conduce profesia în conformitate cu standarde internaţionale – îi 

mulţumesc pe această cale doamnei Lilia Grigori, presedintele ACAP, domnului 

Veaceslav Ciobanu, fostul presedinte al Asociaţiei şi doamnei Marina Şelaru, 

Director Executiv. Ne bucurăm să aducem şi noi din punctul de vedere al 

asociaţiei internaţionale o mică contribuţie la eforturile întreprinse de ACAP in 

dezvoltarea profesiei la nivel naţional. Avem acorduri de colaborare încheiate cu 

dânşii şi cu Ministerul Finanţelor din Republica Moldova încă de acum câţiva ani 



iar deschiderea profesiei din Republica Moldova spre internaţional nu poate fi 

decât un semn excelent de progres. După cum ilustrează şi acest eveniment nu 

încetăm niciodată să atragem noi parteneri în activităţile noastre care au ca 

singur ţel dezvoltarea şi sprijinul profesiei contabile şi pentru a promova bune 

practici la nivelul întregii economii. Aş dori sa subliniez încă o dată rolul extrem 

de important al nostru, al ACCA, ACAP, ASEM şi al tuturor profesionistilor activi 

din domeniu, şi anume acela de formatori de generaţii de cotabili si auditori. 

Lumea întreaga se schimbă foarte rapid după cum puteţi remarca, iar sectorul 

financiar este un punct extrem de important în toate aceste schimbări, un sector 

ce suferă şi el modificări majore si trebuie să poata susţine noile provocări aduse 

de forţele globalizării şi ale condiţiilor economice existente.. 

O preocupare majoră pentru noi este aceea de a ne asigura că profesia contabilă 

şi de audit, precum şi membrii nostri sunt în pas cu vremurile, au deprinderi şi 

cunoştinte care să îi facă manageri de nădejde în companiile în care lucrează şi 

parteneri redutabili de discuţii cu orice altă organizaţie internaţională din 

domeniu. 

Ne vom asigura că şi pe viitor vom fi în acelaşi “pas cu vremurile”, actualizând 

constant calificările noastre, totul pentru a le oferi clienţilor şi studenţilor noştri 

competenţele care le sunt necesare pentru succesul professional în anii următori. 

Aş vrea să subliniez de asemenea în închiere, că pe lângă asociaţiile 

profesionale şi universităţi, acest rol de formatori de generaţii îl indepliniţi toţi 

profesioniştii contabili si auditorii, chiar dacă nu vă daţi  poate seama, în 

activitatea dumneavoastră  de zi cu zi, pastrândd profesia actuală şi vie, formând 

generaţiile mai tinere,  lucru pentru care doresc sa vă mulţumesc. 
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