
MESAJUL ACAP  
cu ocazia Conferinței Științifice Internaționale 

din 5 aprilie 2013, Chișinău, Moldova 

 
În numele Asociației Contabililor și Auditorilor profesioniști din Republica Moldova exprim 

profunda satisfacție că pentru al doilea an consecutiv ACAP în  parteneriat cu Academia de Studii 
Economice a Moldovei (ASEM) și ACCA organizează Conferința Științifică Internațională dedicată zilei 
profesionale a contabilului din Republica Moldova.  

În acest an abordăm o temă  actuală care aduce în dezbateri aspectele problematice ale 
contabilității și auditului în contextul tranziției la Standardele Internaționale de Raportare Financiară 
(IFRS) și Standardele Internaționale de Audit (ISA), precum și din perspectiva noilor reglementări 
contabile naționale. În cadrul conferinței am dori să facem o analiză punctuală a tendințelor ce țin de 
modernizarea contabilității de gestiune și analizei financiar-contabile în condițiile economiei 
concurențiale. De asemenea am avea aspirația ca evenimentul să devină un for de dialog ce va contribui 
la promovarea intereselor profesiei contabile, schimbul de opinii și cooperarea între mediul universitar, 
organizațiile profesionale și mediul de afaceri.  

Apreciem și ne exprimăm întreaga noastră mulțumire ACCA, pentru sprijinul permanent acordat 
într-un domeniu în care am învățat și noi  din vasta și competenta Voastră activitate, care  a constituit un 
important suport moral, dar și material în realizările noastre de până acum. Sperăm că conlucrarea a fost 
și este reciproc avantajoasă și ne exprimăm doleanța că și pentru viitor veți avea amabilitatea și timpul 
necesar pentru o colaborare fructuoasă.    

De asemenea ținem să aducem mulțumiri din partea ACAP-ului facultății Contabilitate a ASEM 
pentru amabilitatea de a găzdui acest eveniment și aportul logistic în buna desfășurare a conferinței. 
Apreciem calitatea serviciilor educaționale și cred că putem afirma că facultatea de Contabilitate din 
cadrul ASEM dispune de cei mai de vază specialiști contabili din Republica Moldova, preocupați mereu 
de reforma contabilă, de elaborarea de standarde naționale de contabilitate, problemele vizavi de 
convergența europeană și internațională în domeniul contabilității și auditului, antrenați permanent în 
activitățile Ministerului Finanțelor, fie în consiliile coordonatoare, grupele de elaborare a standardelor de 
contabilitate, comisia de certificare a auditorilor, consiliul de supraveghere a activității de audit, etc. Au 
pledat dintotdeauna pentru dezvoltarea si perfecționarea sistemului contabil si a valorilor acestuia 
dorindu-și sa facă un pas înainte. 

Prin acest mesaj vreau să salut contabilii și auditorii practicieni care de fiecare dată sunt receptivi 
la participarea la astfel de evenimente, or o abordare comună a diferitor aspecte contabile va rupe 
discordanța dintre teoria și practica contabilă. Sunt ferm convinsă că în cadrul acesteia conferințe vor fi  
dezbateri fructuoase, de înaltă ținută științifică, dezbateri care sa permită desprinderea unor concluzii 
practice dintre cele mai utile, nu numai la nivel național, cit si internațional, dată fiind participarea 
colegilor din străinătate.  

Lilia Grigoroi,  
  Președinte al Consiliul Director ACAP, dr., conferențiar universitar. 

 

 


