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Modernizarea programelor de studiu în 
domeniul contabilității și auditului prin 

intermediul procesului de acreditare de către 
organizații profesionale internaționale 



Evidenţierea importanţei sectorului universitar

Accentuarea necesității de a moderniza programele de instruire 
în domeniul raportării financiare corporative

Evidențierea avantajelor acreditării din partea organismelor 
internaționale

Oferirea unor perspective practice, bazate pe experiența 
facultății Contabilitate, ASEM în modernizarea programelor de
studiu în domeniul contabilității și auditului

Obiective
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În cadrul universităților majoritatea membrilor  IFAC studiază 
contabilitatea şi auditul (sursa: IFAC)

Rolul universităţilor este recunoscut de Standardele 
Internaţionale de Educaţie, emise de  IAESB (IES 2 şi IES 8)

Universităţile “produc” absolvenţi pentru a fi angajaţi în câmpul 
muncii şi nu auditori

Cum, totuși, pot fi încurajate universităţile să-şi lărgească aria de 
acoperire a disciplinelor în domeniul contabilităţii şi auditului?

De ce sectorul universitar este important?
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Standardele internaționale de educație (IES), emise de Comitetul Internațional pentru 
standarde de Educație în Contabilitate (IAESB) al Federației Internaționale a Contabililor
(IFAC)

IES 1 - Cerințele de intrare într-un Program de Educație Contabilă
IES 2 - Conținutul Programului de Educație Contabilă Profesionistă
IES 3 - Competențele profesionale și Educația Generală
IES 4 - Valori, Etică și Atitudini Profesionale
IES 5 - Cerințe de experiență practică
IES 6 - Evaluarea Capacităților Profesionale și a Competenței
IES 7 - Dezvoltarea Profesională continuă
IES 8 - Cerințele de Competență pentru Audit ori Profesioniști

NOTĂ: Rezultatul revizuirii planului general pentru ciclul I Licență și a unor programe 
analitice indică asupra faptului că instruirea oferită în cadrul facultății Contabilitate 
(ASEM) este în mare măsură aliniată cerințelor IES 2 și acoperă disciplinele de bază, 
prevăzute de Directiva 2006/43/EC privind auditul statutar al conturilor anuale și 
consolidate

Standardele internaționale de educație
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ACCA – Asociația Experților Contabili Autorizați (the 
Association of Chartered Certified Accountants) este un 
organism global al contabililor profesioniști, cel mai mare din 
lume
Calificarea ACCA este cea mai importantă calificare 
profesională în cadrul ACCA și oferă cunoștințe și abilități 
relevante pentru orice afacere 
www.accaglobal.com

32 membri din Moldova
166 studenți
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Organizații profesionale internaționale

Nume: ACCA (the Association of Chartered 
Certified Accountants)
Fondat: 1904
Oficiul central: Glasgow, Marea Britanie
Oficii: o rețea de 83 birouri și centre în 
întreaga lume
Membri și studenți: 154,000 membri și
432,000 studenți în peste 170 țări.
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ICAEW (Institutul Experților Contabili din Anglia și Țara 
Galilor) – cel mai mare organism profesional în Europa
Calificarea ACA este principala calificare în domeniul 
contabilității oferită de ICAEW și este pe deplin axată pe 
nevoile de schimbare business-ul modern
http://www.icaew.com
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Organizații profesionale internaționale

Nume: ICAEW (The Institute of Chartered 
Accountants in England and Wales)
Fondat: 1880
Oficiul central: Londra
Oficii: Marea Britanie, Beijing, Brussels, Dubai, 
Hong Kong, Kuala Lumpur și Singapore
Membri: peste140,000 experți contabili în întreaga 
lume
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ACREDITAREA ACCA – CE ÎNSEAMNĂ?

Acreditarea ACCA reprezintă o recunoaștere a unui program 
universitar (specializare) care se desfăsoară în conformitate cu 
standardele și exigențele impuse de această organizație. 

Acreditarea se obține în urma unor evaluari complete a 
regulamentelor ce guvernează programul, a conținutului său și a 
modalităților de evaluare. 

ACCA acordă acreditarea programelor organizate de instituții 
educaționale și profesionale din întreaga lume.

Procesul de acreditare
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Examene similare ca stil (trebuie să acopere majoritatea 
subiectelor disciplinei predate)

PLUS

Pentru a obţine o exceptare de la un examen ACCA, un modul 
(sau mai multe module) din programa calificării de acreditat 
trebuie să acopere cel puţin 80% din programa examenului 
ACCA

Procesul de acreditare
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Calificarea ACCA

Procesul de acreditare
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Essentials (toate 3)
P1 Professional Accountant (PA)
P2 Corporate Reporting (CR)
P3 Business Analysis (BA)

Options (oricare 2 din 4)
P4 Advanced Financial Management
(AFM) 
P5 Advanced Performance 
Management (APM)
P6 Advanced Taxation (ATX)
P7 Advanced Audit and Assurance 
(AAA)

Knowledge
F1 Accountant in Business (AB)
F2 Management Accounting (MA) 
F3 Financial Accounting (FA)

Skills 
F4 Corporate and Business Law (CL) 
F5 Performance Management (PM)
F6 Taxation (TX)
F7 Financial Reporting (FR) 
F8 Audit and Assurance (AA)
F9 Financial Management (FM)



ACREDITAREA ACCA – prin prisma experienței ASEM
Etapa I
-Studierea Accreditation Handbook
-Studirea programelor şi ghidurilor de studii ACCA
-Completare formular aplicare acreditare ACCA (pentru ciclul I, 
facultatea Contabilitate)
-Documente de suport anexate:

- structura detaliata a programei (planul de învățământ), 
inclusiv disciplinele opţionale și facultative

- detaliile fiecărei materii relevante pentru acreditare 
(programa analitică)

- ultimele examene susţinute (un exemplar de bilet/test final)
- copie a regulamentelor interne relevante (note de trecere,

calendar universitar, etc)

Procesul de acreditare
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ACREDITAREA ACCA – prin prisma experienței ASEM
Etapa II
-Vizita de studiu la ASEB, facultatea Contabilitate și Informatică 
de Gestiune (acreditată de ACCA în 2006; a obținut 9 exceptări 
(maximum posibil))

-Revizuirea programelor analitice și biletelor de examinare 
prin prisma experienței acumulate și recomandărilor primite de la 
departamentul de acreditare ACCA 

-mai multe discipline predate pot fi considerate împreună pentru obținerea 
scutirii (de exemplu, Contabilitate financiară și Situații financiare 
consolidate, Contabilitate de gestiune și Control de gestiune)

-Exemplul programei ACCA pentru F7 Raportare Financiară (denumirea 
compartimentelor și temelor) – slide-ul următor

Procesul de acreditare
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A. CADRUL GENERAL PRIVIND RAPORTAREA FINANCIARĂ
1. Necesitatea unui cadru general
2. Caracteristicile calitative fundamentale: relevanța și reprezentarea 
exactă
3. Caracteristicile amplificatoare ale informațiilor: comparabilitatea, 
inteligibilitatea, verificabilitatea și caracterul oportun
4. Recunoaștere și evaluare
5. Caracterul legal versus conţinutul economic în contabilitate
6. Modele de alternativă şi practici

B. CADRUL REGULATORIU PENTRU RAPORTAREA 
FINANCIARĂ

1. De ce este necesar un cadru regulator
2. Procesul de elaborare a standardelor
3. Entităţi specializate, entităţi publice şi neguvernamentale

Exemplu - F7 Raportarea financiară
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C. SITUAŢIILE FINANCIARE
1. Situaţia fluxurilor de trezorerie
2. Imobilizări necorporale
3. Imobilizări corporale
4. Stocuri
5. Active financiare şi datorii financiare
6. Contracte de leasing
7. Provizioane, datorii contingente şi active contingente
8. Deprecierea activelor
9. Impozitarea
10. Cerinţele privind întocmirea situaţiilor financiare
11. Raportarea performanţei financiare

D. COMBINĂRI DE ÎNTREPRINDERI
1. Conceptul şi principiile unui grup
2. Conceptul privind situaţiile financiare consolidate
3. Întocmirea situaţiilor financiare consolidate, inclusiv cu asociaţi

Exemplu - F7 Raportarea financiară
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E. ANALIZA ŞI INTERPRETAREA  SITUAŢIILOR  FINANCIARE
1. Limitările situaţiilor financiare
2. Calcularea şi interpretarea indicatorilor contabili şi trendurilor pentru a 
răspunde necesităţilor utilizatorilor şi altor părţi interesate
3. Limitările tehnicilor de interpretare
4. Entităţi specializate, neguvernamentale şi entităţi din sectorul public

Exemplu - F7 Raportarea financiară
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ACREDITAREA ACCA – prin prisma experienței ASEM
Etapa II (continuare)

-Organizarea unei Conferințe Internaționale, planificată pentru 
luna septembrie 2013 cu participarea reprezentanților ACCA și 
colegilor de la ASEB

-Transmiterea programelor actualizate și biletelor de examinare 
revizuite pentru obținerea acreditării ACCA

Activități cu susținere tehnică și financiară parțială din partea proiectului regional 
REPARIS (www.worldbank.org/reparis) și South-South Experience Exchange Facility 
Trust Fund (http://wbi.worldbank.org/sske/)

Procesul de acreditare

15



ACREDITAREA ACCA – prin prisma experienței ASEM
Etapa III

-Implementarea programelor modernizate în domeniul 
contabilității și auditului

-Asigurarea procesului de comunicare continuă cu ACCA și 
actualizarea permanentă a programelor analitice în conformitate 
cu cele mai recente modificări în programele calificării ACCA 

Procesul de acreditare
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Acreditarea ACCA – posibile scutiri

Procesul de acreditare
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Essentials (toate 3)
P1 Professional Accountant (PA)
P2 Corporate Reporting (CR)
P3 Business Analysis (BA)

Options (oricare 2 din 4)
P4 Advanced Financial Management 
(AFM) 
P5 Advanced Performance 
Management (APM)
P6 Advanced Taxation (ATX)
P7 Advanced Audit and Assurance 
(AAA)

Knowledge
F1 Accountant in Business (AB)
F2 Management Accounting (MA) 
F3 Financial Accounting (FA)

Skills
F4 Corporate and Business Law (CL) 
F5 Performance Management (PM)
F6 Taxation (TX)
F7 Financial Reporting (FR) 
F8 Audit and Assurance (AA)
F9 Financial Management (FM)



Avantajele acreditării pentru universități

Recunoaşterea calităţii cursurilor universităţii
Creșterea excelenței în procesul de formare și cercetare
Proces de acreditare gratuit
Menţinerea calităţii de acreditat gratuită
Punct de atractie pentru candidatii la admitere, care sunt astfel informati cu 
privire la avantajele ACCA înca de la începutul studiilor. 

Avantajele acreditării pentru absolvenți

Obținerea scutirilor pentru disciplinele acreditate 
Costuri mai mici pentru doritorii de a obține calificarea ACCA
Menținerea avantajelor în caz de mobilitate la (sau de la) o altă universitate 
acreditată din UE
Mobilitate în profesie în statele membre UE și alte țări

Avantajele acreditării
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Întrebări?

Mulțumesc pentru atenție!
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