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Conferințe Științifice Internaționale  

dedicate Zilei Profesionale a Contabilului 

 
 

Ediţia I-a, 

04 aprilie 2012 

Contabilitate: provocări actuale şi aspiraţii pe viitor 

Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM), Catedra „Contabilitate”; 

Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova 

(ACAP) 

The Accociation of Chartered Certified Accountants (ACCA) 

 

Ediţia a II-a, 

05 aprilie 2013 

Contabilitatea şi auditul în contextul integrării economice 

europene: progrese şi aşteptări 
Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM), Catedra „Contabilitate”; 

Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova 

(ACAP) 

The Accociation of Chartered Certified Accountants (ACCA) 

 

Ediţia a III-a, 

04 aprilie 2014 

Cooperarea dintre mediul universitar şi organismele 

profesionale: soluţii şi oportunităţi în dezvoltarea durabilă a 

profesiei contabile 
Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM), Facultatea Contabilitate 

Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova (ACAP) 

The Accociation of Chartered Certified Accountants (ACCA) 

 

Ediţia a IV-a, 

02 aprilie 2015 

Contabilitatea, auditul şi analiza economică între conformitate, 

schimbare şi aşteptări 
Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM), Facultatea Contabilitate 

Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova 

(ACAP) 

The Accociation of Chartered Certified Accountants (ACCA) 

 

Ediţia a V-a, 

01 aprilie 2016 

Paradigma contabilităţii şi auditului: realităţi naţionale, 

tendinţe regionale şi internaţionale 
Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM), Catedra Contabilitate şi 

Analiză Economică 

Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova 

(ACAP) 

The Accociation of Chartered Certified Accountants (ACCA) 

KPMG Moldova 

 

Ediţia a VI-a, 

5-6 aprilie 

2017 

Contabilitatea şi profesia contabilă în era provocărilor 

Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM), Catedra Contabilitate şi 

Analiză Economică 

Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova 

(ACAP) 

The Accociation of Chartered Certified Accountants (ACCA) 

KPMG în Moldova 



Conferinţa Ştiinţifică Internaţională  

 

„CONTABILITATEA şi PROFESIA 

CONTABILĂ în era provocărilor”  

îşi propune următoarele direcţii de cercetare: 

 

 Problemele contabilităţii în condiţiile integrării 

economice;  

 

  Dezvoltarea conceptului contabilităţii în Republica 

Moldova în contextul reglementărilor europene; 

 

 Profesia contabilă: provocări şi dezvoltări; 

 

  Perspective de modernizare a raportării financiare; 

 

 Provocările şi practicile auditului financiar în RM; 

 

 Analiza economico-financiară în evaluarea performanţei 

de afaceri. 

 
 

Limbile de lucru: română, rusă, engleză (fără traducere). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Date: 

15 martie 2017– prezentarea articolelor 

5-6 aprilie 2017 – lansarea publicației 

 

Prezentarea articolelor: 

Articolele ştiinţifice se vor prezenta în format electronic la adresa de e-mail: 

conference@grigoroi.com 

 

Taxa de participare nu se percepe. 

Costurile de cazare şi călătorie sunt suportate de către participanţi. 

 

Cerinţe faţă de articole: 

Limba de prezentare: română, rusă, engleză 

Volumul: exact 6  pagini (inclusiv bibliografia). 

Articolele ştiinţifice se vor examina de către Comitetul Ştiințific. Cele care nu vor 

corespunde cerinţelor vor fi returnate autorilor. 

Norme de redactare: 
Titlul articolului ştiinţific: Se va scrie cu Times New Roman, 12, cu litere mari, bold, centrat în partea 

de sus a paginii, prezentat în limbile română/rusă şi engleză.  

Autorii articolului ştiinţific: Numele şi prenumele se va scrie sub titlul comunicării, spațiat la un rând, 

centrat, precizându-se: titlul științific, universitatea, țara şi e-mailul. Se va folosi Times New Roman, 12, 

italic, bold, cu litere mici. Maximum doi autori la un articol ştiinţific. 

Rezumatul articolului ştiinţific: va conţine natura, semnificația şi rezultatele cercetării. Rezumatul se va 

scrie cu Times New Roman, 11, italic, spațiate la un rând, aproximativ 75-100 de cuvinte în două limbi: 

română/rusă şi engleză.  

Cuvintele-cheie: 4 – 7 termeni cheie (cuvinte sau expresii) care curprind esența articolului ştiinţific.  

Introducerea: sintetizează actualitatea şi scopul cercetării.  

Conţinutul de bază al articolului ştiinţific: se va scrie cu Times New Roman, 12, spaţiat la un rând. 

Tabelele şi figurile să fie dimensionate şi plasate în corpul comunicării. 

Concluziile articolului ştiinţific: expun esenţa subiectului abordat, aplicabilitatea rezultatelor şi 

deschiderile de perspectivă în domeniul vizat.  

Bibliografia articolului ştiinţific: se plasează la sfârşitul acestuia, făcându-se referinţele necesare în 

conţinutul articolului ştiinţific. 

 

Pentru orice informaţii suplimentare nu ezitaţi să ne contactaţi la telefoanele:  

+373 22 402759;  

+373 22 402760; 

+373 22 541 412;  

+373 22 221 925. 

mailto:conference@grigoroi.com

