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STIMAŢI COLEGI! 
 

St                               
                                           Astăzi aducem un omagiu prestigioasei profesii de   

                               CONTABIL, o profesie cu tradiţii la noi în ţară. 

                                           Evenimentul de astăzi  îmi oferă prilejul de ale adresa 

                               din Numele Rectorului ASEM, Academician, dr, hab., Grigore 

Belostecinic şi colectivului Facultăţii de Contabilitate a ASEM, sincere felicitări şi 

urări de succese celor care practică sau are tangenţe cu această nobilă profesie. 

Înfiinţată în urmă cu 20 de Ani Facultatea de Contabilitate, ASEM rămâne 

fidelă misiunii sale principale – pregătirea continuă a specialiştilor de înaltă 

calificare. Calitatea instruirii în domeniul Contabilităţii necesită o permanenţă 

racordare la schimbările economice din societate. De aceea sunt convinsă, că 

pregătirea contabilelor trebuie să fie calitativă şi continuă. În special  acut, această 

problemă se resimte într-o perioadă de răscruce în care se află astăzi întreaga 

societate contabilă, de elaborare a noilor Standarde Naţionale de Contabilitate, dar şi 

utilizare în paralel a SIRF-urilor, fapte care înaintează cerinţe înalte nu doar faţă de 

practicieni, dar şi faţă de mediul academic al facultăţii, căruia îi revine cea mai 

importantă sarcină de a pregăti viitorii contabili calificaţi. 

În prezent Facultatea de Contabilitate, ASEM poartă tratative cu reprezentanţii 

ACCA (Asociaţia Experţilor Contabili Certificaţi), în vederea posibilei acreditări a 

facultăţii de către ei, care eventual va atrage după sine armonizarea programelor 

curriculare în domeniul Contabilităţii şi Auditului, utilizate în prezent la Facultate, cu 

programele internaţionale. 

Cel mai mare avantaj al acestui demers îl reprezintă  faptul, că atunci când 

absolvenţii facultăţii noastre vor dori să devină experţi contabili certificaţi, le vor fi 

echivalate o parte din cursurile studiate deja la ASEM. Sunt convinsă că facultatea de 

Contabilitate, ASEM, are potenţial necesar pentru a face faţă unei astfel de aspiraţii 

curajoase de viitor. 

Ţin să menţionez, că din momentul înfiinţării sale şi până în prezent, 

facultatea de Contabilitate, ASEM a furnizat pe piaţa muncii peste 10 000 de 

specialişti contabili. 

Cunoştinţele şi abilităţile dobândite de absolvenţii noştri în cadrul facultăţii 

sunt armonios completate cu ofertele educaţionale ale ACAP-lui, Contabil-Servive şi 
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altor centre de instruire în domeniul contabilităţii şi auditului. Parteneriatul 

profesional şi eficient cu aceste structuri asigură pregătirea viitorilor contabili 

calificaţi. 

Am convingerea, că şi în viitor v-om găsi căi de conlucrare armonioasă atât cu 

ACAP-ul, cât şi cu alte centre de instruire, continuând să contribuim esenţial la 

educaţia şi dezvoltarea profesională a contabililor din Republica Moldova. 

Stimaţi colegi, primiţi încă o dată felicitările noastre. Vă urăm succese în 

realizarea activităţilor profesionale, sănătate şi împliniri măreţe!. 

 

 

Cu cele mai bune gânduri, 

 decanul facultăţii Contabilitate, ASEM 

Dr., conf. univ.,                                                            Valentina Paladi 

04.04.2013 

 


