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Care a fost scopul planificării și 

organizării... acestui seminar?  

• Diseminarea și împărtășirea lecțiilor învățate în cadrul comunității regionale de practicieni  
STAREP/EduCoP; 

• Interacțiunea și împărtășirea  experiențelor privind cele mai bune practici întro comunitate locală de 
practicieni implicați în procesul de educație în domeniul contabilității și auditului, dar și cel de 
reglementare. 

Comunitate de practicieni - "grupuri de persoane care împărtășesc o preocupare sau o pasiune pentru ceva 
ce fac și învață cum să o facă mai bine pe măsură ce interacționează în mod regulat". 

  
Wenger 

Scopul prezentării:  
Diseminarea practicilor de modernizare și implementare a curriculum-ului universitar în ASEM în cadrul programului de 
studii “Contabilitate”, pentru menținerea acreditării de către ACCA, astfel contribuind la creșterea calității educației în 
domeniul contabilității și sporirii capacității de inserție pe piața muncii a absolvenților facultății “Contabilitate” ASEM. 
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Acreditarea ASEM de către ACCA  
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ACREDITAREA ASEM de către ACCA: 

povestea noastră 

Etapa I 

(2011-2012) 

•  Studierea Accreditation Handbook 

•  Studierea programelor și ghidurilor de studii ACCA 

• Completare formular aplicare acreditare ACCA (pentru ciclul I, facultatea 
Contabilitate)  

Etapa II 

(2012-2014) 

•Vizita de studiu la ASEB, facultatea Contabilitate și Informatică de 
Gestiune (acreditată de ACCA în 2006; a obținut 9 exceptări (maximum 
posibil)) (2-8 decembrie 2012) 

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

•Conferințe Internaționale, 26 septembrie 2013 cu participarea 
reprezentanților ACCA și colegilor de la ASEB 

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

•Obținerea acreditării 

 

Etapa III 

(2015-prezent) 
• Implementarea 
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ACCA 
CFRR WORD BANK 
ASE București 
CAFR, Romania 
CECCAR România 
ACAP, Moldova 



Constrângeri:  

• Acreditarea se obține în urma unor evaluări complete a regulamentelor ce guvernează programul, 

a conținutului său și a modalităților de evaluare.  

• Educaţia contabila trebuie să evolueze continuu pentru a pregăti cât mai bine viitorii profesionişti 

în ton cu noile exigenţe; 

•  Totuşi, universităţile nu pot proceda la o schimbare radicală a planurilor de învăţământ şi a 

modului de educare a studenţilor. Ele trebuie să ţină cont şi de iniţiativele şi rezultatele trecute.  
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ACREDITAREA ACCA –  

Etapa III în derulare… 

 

• 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  
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Implementarea programelor modernizate: 

Anul de studii 2015-2016: Anul de studii 2016-2017: 
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 Contabilitate financiară conform 

IFRS 

(anul II, sem. 4): 

http://aesm-

elearning.vle.ase.md/course/view.php?id=

301 

 Contabilitatea impozitelor 

(anul II, sem. 4) 

 

 Control de gestiune și management 

al performanțelor 

(anul III, sem. V) 

 Analiza situațiilor financiare 

(anul III, sem. V) 

 

http://aesm-elearning.vle.ase.md/course/view.php?id=301
http://aesm-elearning.vle.ase.md/course/view.php?id=301
http://aesm-elearning.vle.ase.md/course/view.php?id=301
http://aesm-elearning.vle.ase.md/course/view.php?id=301
http://aesm-elearning.vle.ase.md/course/view.php?id=301
http://aesm-elearning.vle.ase.md/course/view.php?id=301


Așteptări:  

• Manuale, lucrări metodice, bilete de examinare publicate; 

• Cursuri on-line 

• Metode interactive de predare-învățare 

• Platforme e-learning 
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Inițiative pentru susținerea 

acreditării ACCA: 
• serie cu predare în limba engleză; 

 

• profesori care obțin certificarea ACCA; 

 

•  schimbări în planul de învățământ care să reflecte mai bine spiritul curriculei 
ACCA; 

  

• activități pentru studenți în parteneriat cu ACCA; 

 

• program de master bazat pe programa ACCA.   
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Concluzii: 

•  Datoria universităților: aliniere la practici, dar și orientare pe 
termen lung în gândirea planului de învățământ; 

 

• Contextul actual obligă la dialog și parteneriate (cu mediul de 
afaceri, cu organismele profesiei, cu alte universități); 

  

• Beneficiile utilizării de modele (precum ACCA): legitimitate, 
aliniere la bune practici, reducerea costurilor de modernizare a 
planului de învățământ. 
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Asigurarea procesului de comunicare continuă cu ACCA și 

actualizarea permanentă a programelor analitice în conformitate cu 

cele mai recente modificări în programele calificării ACCA  
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Colaborarea cu ACCA 
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Viitorul carierei tale cu ACCA 
ASEM: 10 octombrie 2016 

Invitația a fost adresata in special studenților din anul 3 al Programului de 

Licența Contabilitate, însă am așteptat orice student ASEM interesat de o 

cariera in Finanțe si Contabilitate. 

 

Pentru a participa au fost rugați să se înscrie in următorul formular: 

https://goo.gl/forms/oXlq4muOl7pKbbwI2  

 

Cei prezenți au avut posibilitatea de a intra intr-o tragere la sorți pentru 

câștigarea unui curs gratuit ACCA –X (http://www.acca-

x.com/global/en.html) 

 

ASEM: 2 aprilie 2016. Întâlnirea anuala a ACCA cu studenții 

How can ACCA support you to 
support your students? 
ACCA is committed to providing high-

quality learning support and resources for 

both students and our education providers, 

and to ensure that we can continuously 

improve our learning support offering for 

our university partners we would be very 

grateful if you would answer a short 

survey. 

  
Chestionarul dura 5-10 minute si a fost deschis 

până la 1 august 2016. 

 

 

https://goo.gl/forms/oXlq4muOl7pKbbwI2
http://www.acca-x.com/global/en.html
http://www.acca-x.com/global/en.html
http://www.acca-x.com/global/en.html
http://app.keysurvey.co.uk/f/1053846/e0ae658d16b8ac9d/


Colaborarea cu ACCA 
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ACCA Conference “Education to 
Employment”  
April 7th 2016, Radisson Hotel Bucharest 
 
Education to Employment: Partnering 
Pathways 
 
ACCA is dedicated to strengthening 
partnerships with higher education 
institutions with the goal to create a 
communication platform between the 
Academic and Business environment in 
the benefit of the future Finance 
Professionals.  
The conference will present a program that 
addresses key questions on the education 
and training of accountants and finance 
professionals. 
 

Train the Academics Workshop 

3-4 March 2016, Marshal Garden Hotel(Calea 

Dorobanților 50B), Bucharest, Romania 

 

Attendees: ACCA Accredited Universities in South 

East Europe, Universities in 

Accreditation process, ACCA SEE Team 

 

 S-a discutat atât despre resursele oferite de 

ACCA universităților acreditate si planurile pentru 

colaborarea viitoare cât și despre aspectele tehnice ale 

predării și evaluării modulelor ACCA acreditate.  

 In aceasta prima ediție a workshopului  s-au 

inclus aspecte generale despre întreaga calificarea 

ACCA cat prezentări detaliate pentru doua module: F5 

– Performance Management și F9 – Financial 

Management. 

 



În încheiere… 
Ce ne rezervă viitorul? 
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              Vă mulțumim! 
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Facultatea „Contabilitate” 

R. Moldova, Chisinău, 

str. Căpriana, 50, bir. 307 

Tel.: +373 22 402715 

        +373 22 402756 

 


