
                                                                            

COMUNICAT INFORMATIV: 1 aprilie 2016, Chişinău  

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ 
“Comunitatea universitara, mediul de afaceri si organismele profesionale contabile, se vor întâlni la 

conferinţa internaţională ştiinţifică - la Chişinău, consacrată Zilei Profesionale a Contabilului” 
 
1 Aprilie 2016,  Chișinău, Moldova, Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști  din 
Republica Moldova (ACAP RM) în parteneriat cu Catedra “Contabilitate și Analiză Economică” a 
Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM), ACCA (Association of Chartered Certified 
Accountants) şi KPMG Moldova, au organizat Conferinţa Științifică Internaţională „Paradigma 
contabilităţii şi auditului: realităţi naţionale, tendinţe regionale şi internaţionale”.  
 
Conferinţa din acest an (a V-a ediţie) a fost consacrată a 20 de ani de excelenţa profesională ACAP şi a 25 
ani excelenţa academica ASEM. 
 
Evenimentul, găzduit de sala de lectură „Eugeniu Hrişcev” ASEM, a avut meritul de a reuni un număr 
impresionant de profesionişti contabili, reprezentanţi ai instituţiilor locale, ai mediului de afaceri şi ai celui 
academic, cu care ACAP RM colaborează şi menţine un permanent dialog.  
 
Continuând tradiţia celebrării Zilei Profesionale a Contabilului în Republica Moldova, conferinţa din 
acest an a constituit, pe de o parte un forum de dezbateri profesionale axate pe realităţi naţionale, tendinţe 
regionale şi internaţionale în contextul paradigmei contabilităţii şi auditului, iar pe de altă parte, o 
manifestare ştiinţifică a actualelor preocupări în aceste domenii. 
  
În deschiderea evenimentului au fost rostite cuvintele de salut şi mesajele de felicitare cu ocazia Zilei 
Profesionale a Contabilului pentru toţi reprezentanţii profesiei din partea invitaţilor de onoare: Şova 
Robert Aurelian, Preşedintele C.E.C.C.A.R., Dandara Viorel, Preşedintele ACAP RM, Cerbu Cristina, 
Director executiv CAFR – partener media, Stanciu Andreia, Director ACCA Europa de Sud-Est, 
Belostecinic Grigore, Rector ASEM, Anghel Ion, ASE Bucureşti şi Şichirliiscaia Marina, redactor-şef al 
PP „Monitorul Fiscal.FISC.md”. 
 
Tema evenimentului „Paradigma contabilităţii şi auditului: realităţi naţionale, tendinţe regionale şi 
internaţionale” a fost de un real interes pentru reprezentanţii profesiei la nivel naţional şi internaţional. 
Astfel lucrările prezentate la Conferinţă au conturat  următoarele direcții de cercetare: 

 Teoria și practica contabilității: situaţia Republicii Moldova şi direcţii de modernizare; 
 Înțelegerea și aplicarea IFRS. Guvernanţa corporativă; 
 Educaţia contabilă şi conformitatea cu bunele practici internaţionale; 
 Oportunități de dezvoltare a activităţii de audit în Republica Moldova; 
 Analiza economică-financiară în evaluarea performanţei de afaceri şi stabilirii tendinţelor de 

dezvoltare ale entităţii; 
 Etica în profesia contabilă.  
 

Scopul conferinței a constat în dezvoltarea cunoaşterii ştiinţifice de larg interes și de a promova 
consolidarea relaţiilor inter-universitare în domeniul contabilității și auditului, conducând la o conexiune 
mai puternică, atât la nivel științific cât și profesional.   
 
La eveniment au participat reprezentanţi ai organizaţiilor profesionale internaţionale: Corpul Experţilor 
Contabili şi Contabililor Autorizaţi din Romania (C.E.C.C.A.R.), Camera Auditorilor Financiari din 
România (CAFR), The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) şi a instituţiilor 
educaţionale din Moldova, Romania, Federaţia Rusă, precum şi a asociaţiilor profesionale, a firmelor de 
audit, consulting şi contabilitate, etc. 
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http://www.acap.md/
http://contabilitate.ase.md/


                                                
 
ASEM www.ase.md :  
 

Academia de Studii Economice din Moldova a fost fondată în 1991.  

Misiunea ASEM constă în pregătirea profesionala propriu-zisa, de specialitate, a studenţilor şi în educarea 

unei noi mentalităţi în spiritul libertăţii de gândire şi acţiune, al pragmatismului şi al eficienţei vieţii. O 

importanţă deosebită în activitatea ASEM se acordă relaţiilor de colaborare cu alte instituţii de învăţământ şi 

centre de cercetare din peste 20 de state ale lumii, care au tradiţii valoroase în domeniul studiilor şi al 

cercetărilor economice.  

ASEM este membru al Asociaţiei Universităţilor Europene (AUE), membru al Asociaţiei Universităţilor 

Francofone (AUF), membru al Reţelei Universităţilor din Bazinul Mării Negre (BSUN), membru al Reţelei 

Universităţilor Iniţiativei Central - Europene (CEI University Network).  

În prezent la ASEM îsi fac studiile peste 16 mii de studenţi, masteranzi şi doctoranzi şi  activează 29 de 

doctori habilitati şi peste 200 de doctori în ştiinţe. 
 
ACAP RM www.acap.md : 
 

ACAP RM (Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova) este o asociaţie 

profesională, obştească, necomercială, de interes public, recunoscută de mai multe corpuri profesionale 

internaţionale, fondată în anul 1996.  

Misiunea ACAP pe parcursul a 20 ani de activitate  misiunea ACAP a fost şi este aceea de a servi 

interesului public, de a întări profesia contabilă şi de a contribui la dezvoltarea unei economii puternice prin 

elaborarea şi promovarea aderenţei la standardele profesionale de înaltă calitate. 

Avem ca scop principal promovarea celor  peste 1000 de membri individuali şi corporativi ACAP prin 

calitatea serviciilor prestate, educaţie, etică, precum şi prin respectarea obligaţiunilor de membru IFAC. 

Oferim susţinere profesiei contabile prin programele profesionale de certificare, de instruire şi dezvoltare 

profesională continuă destinate contabililor,  auditorilor, precum şi specialiştilor  în economie.  

ACAP RM este membru cu drepturi depline al Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC), membru 

asociat al FIDEF (Fédération Internationale des Experts-Comptables Francophones), membru deplin al 

ECCAA (Eurasian Council of Certified Accountants and Auditors) ş.a.   

  
ACCA www.accaglobal.com: 
 

ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) este organismul global pentru profesioniştii 

contabili. Are ca scop oferirea de calificări de prim rang persoanelor dedicate, abile şi ambiţioase din 

întreaga lume, care doresc o carieră plină de satisfacţii în contabilitate, finanţe şi management.  

Fondată în 1904, ACCA a urmărit în mod constant aceleaşi valori de bază: oportunitate, diversitate, 

inovaţie, integritate şi responsabilitate. Noi credem că profesioniştii contabili aduc valoare pentru 

economiile aflate în toate stadiile de dezvoltare şi încercăm să dezvoltăm competenţa profesiei şi încurajăm 

adoptarea unor standarde globale. Valorile noastre sunt aliniate la nevoile angajatorilor din toate sectoarele 

şi dorim să ne asigurăm că, prin calificarea noastră, pregătim contabili pentru mediul de afaceri. Căutam să 

deschidem accesul în profesia contabilă pentru oamenii din toate mediile şi să eliminăm barierele artificiale. 

Adaptăm permanent calificările noastre pentru a satisface nevoile diverse ale profesioniştilor stagiari. 

 

KPMG www.kpmg.com: 
 

KPMG in Moldova opened in 1997, and in 2001 became affiliated with KPMG in Romania. KPMG in 

Romania and KPMG in Moldova's clients include many leading local banks and other major corporations. 

The Romanian and Moldovan practice has extensive experience in providing a full range of business 

advisory services to local industrial and government clients, as well as to foreign investors.                        

http://www.ase.md/
http://www.acap.md/
http://www.accaglobal.com/
http://www.kpmg.com/

