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INIȚIATIVE PENTRU CONSOLIDAREA EDUCAȚIEI ÎN 
DOMENIUL CONTABILITĂȚII ȘI AUDITULUI 

18 noiembrie 2016, Chișinău, Republica Moldova 

Radisson Blu Leogrand Hotel, sala Begonia, str. Mitropolit Varlaam, 77 

 

Context 

Consolidarea activității de audit și raportare financiară în țările din Parteneriatul Estic 

(STAREP) este un program regional destinat creării unui mediu transparent de politici și 

cadru instituțional efectiv pentru raportarea corporativă în țările Parteneriatului Estic al UE: 

Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina.  

Proiectul este administrat de Centrul pentru Reforma Raportării Financiare (CFRR), centrul 

Băncii Mondiale pentru expertiză tehnică în domeniul raportării financiare corporative în 

regiunea Europei și Asiei Centrale. 

Un component important al proiectului este constituit din activitățile Comunității de 

practică în domeniul educației contabile (EduCoP), prin intermediul căreia reprezentanții 

țărilor participante lucrează împreună pentru a identifica soluții de modernizare și 

consolidare a educației și dezvoltării profesionale a contabililor și auditorilor. 

Scopul acestui eveniment este de a disemina cunoștințele dobândite la nivel regional cu 

comunitatea locală de practică și de a identifica soluții viabile privind consolidarea  educației 

în domeniul contabilității și auditului atât la nivel universitar cât și profesional. 

Evenimentul este organizat în colaborare cu Academia de Studii Economice a Moldovei 

(ASEM) și Universitatea de Stat din Moldova (USM), reprezentanții cărora sunt participanți 

activi în programul regional STAREP. 

 

  

www.worldbank.org/cfrr 

© 2016 by International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/EXTCENFINREPREF/0,,contentMDK:23468684~menuPK:9341783~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:4152118,00.html
http://ase.md/
http://usm.md/
http://www.worldbank.org/cfrr
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Agenda 

 

08:30 Înregistrarea participanților 

 

09:00 Cuvânt de salut 

Andrei Busuioc, specialist superior în managementul financiar, CFRR, Banca Mondială  

Ala Cotelnic, dr. hab., prof. univ., prim-prorector cu activitate didactică, ASEM 

Otilia Dandara, dr. hab., prof. univ., prorector pentru activitatea didactică, USM 

 

09:30 
Discursul cheie: Argumente în favoarea consolidării  educației în domeniul 
contabilității și auditului 

Alfred Borgonovo, specialist superior în managementul financiar, CFRR, Banca Mondială 

Moderator: Andrei Busuioc, specialist superior în managementul financiar, CFRR, Banca Mondială 

Dezbaterile privind necesitatea schimbării educației în domeniul contabilității și auditului nu sunt 
ceva nou. Scopul acestei sesiuni este dublu: (i) să examineze argumentele în favoarea consolidării 
prin revizuirea criticilor formulate în adresa educației contabile în ultimii 30 de ani; și (ii) să 
exploreze factorii care pot contribui la promovarea reformelor și modelarea educației în 
domeniul contabilității și auditului în viitor.  

Pivoții care stau la baza necesității schimbării educației în domeniul contabilității și auditului sunt 
codificați în Standardele Internaționale de Educație (IES). Utilizarea acestor standarde drept cadru 
ar putea ajuta universitățile și organizațiile profesionale să avanseze în mod sistematic prin 
urmărirea celor mai bune practici și respectarea reglementărilor Uniunii Europene. Vorbitorul va 
oferi publicului o imagine de ansamblu a IES și exemple de aplicare a acestora. 

 

11:00 Pauză pentru cafea 

 

11:30 
Modernizarea curriculumului universitar în domeniul contabilității și auditului prin 
intermediul acreditării și recunoașterii internaționale: exemplul Universității de Stat 
din Moldova și Academiei de Studii Economice a Moldovei 

Cristina Dolghi, dr., conf univ., șef departament “Contabilitate şi Informatică Economică”, USM 

Lilia Grigoroi, dr., conf univ., decan al facultății “Contabilitate”, ASEM 

Moderator: Svetlana Platon, consultant, CFRR, Banca Mondială 

Această sesiune va evidenția experiența celor două universități, Universitatea de Stat din 
Moldova și Academia de Studii Economice a Moldovei, ce au finalizat cu succes procesul de 
recunoaștere a principalelor discipline în domeniul contabilității și auditului, predate la ciclul I 
licență de către o organizație profesională, recunoscută pe plan internațional. Vorbitorii vor 
sublinia aspectele cheie ale procesului de acreditare de către ACCA, inclusiv modernizarea 
programelor de instruire și testelor de examinare, menținerea acestora în conformitate cu rigorile 
ACCA, precum și vor menționa principalele provocări și avantaje.  

http://www.accaglobal.com/gb/en.html


       Consolidarea educației contabile în țările din Parteneriatul Estic - Seminar 
 
 

 

3 | P a g e  

13:00 Pauză pentru prânz 

 

14:00 
Sesiune-panel: Modalități de consolidare a educației în domeniul contabilității și 
auditului  la nivel universitar și profesional 

Paneliști:  

Liliana Lazari, dr., conf univ., şef-catedră “Contabilitate și Analiză Economică”, ASEM 

Vladimir Dolghi, auditor, drd., lect. univ., USM 

Marina Șelaru, director executiv, ACAP 

Veronica Vragaleva, viceministru, Ministerul Finanțelor 

Vitalie Corniciuc, auditor, Senior Manager, KPMG in Moldova 

Facilitatori:  

Andrei Busuioc, specialist superior în managementul financiar, CFRR, Banca Mondială 

Svetlana Platon, consultant, CFRR, Banca Mondială 

Această sesiune se va concentra pe provocările educației în domeniul contabilității și auditului 
precum și modalitățile posibile de modernizare, reflectând atât asupra educației universitare cât 
și asupra dezvoltării profesionale continue, cooperării între profesie, sectorul universitar și 
reglementator astfel încât să contribuie la consolidarea educației contabile în Republica Moldova.  

Următoarele subiecte sunt propuse pentru dezbatere: 

1. Posibilități de îmbunătățire a cooperării între profesie, sectorul universitar și reglementatorul 
în domeniul contabilității și auditului sectorului corporativ. 

2. Este  necesar ca Legea Contabilității să prevadă cerințe minime privind studiile contabilului 
șef? 

3. Avantajele și provocările creării unei calificări naționale, reciproc recunoscute, pentru 
contabilii și auditorii din Republica Moldova. 

 

15:30 Reflecții și concluzii pe marginea celor discutate 

Andrei Busuioc, specialist superior în managementul financiar, CFRR, Banca Mondială 

Lilia Grigoroi, dr., conf univ., decan al facultății “Contabilitate”, ASEM 

Cristina Dolghi, dr., conf univ., șef departament “Contabilitate şi Informatică Economică”, USM 

 

16:00 
Ceai, cafea 
Închiderea lucrărilor 

 

 

  



 

 

Biografia prezentatorului discursului cheie  

 

 

Alfred Jean-Marie Borgonovo 

specialist superior  în managementul financiar, CFRR, Banca Mondială  

Alfred Borgonovo s-a alăturat Centrului Băncii Mondiale pentru Reforma 

Raportării Financiare în calitate de Specialist Superior în Managementul 

Financiar în 2015.  Este membru atât al CPA Australia cât și CPA Canada. În 

perioada din 2002 până în 2009, Dl. Borgonovo a activat în Asociația 

Contabililor Generali Autorizați din Canada (CGA-Canada), inițial în cadrul Departamentului 

Educație după care a fost promovat în funcția de Manager, Dezvoltare Internațională.  În 

această funcție nou creată, el a jucat un rol central în crearea parteneriatelor internaționale 

cu universitățile și Organizațiile Profesionale de Contabilitate.    Înainte de a se alătura CGA-

Canada, Dl. Borgonovo a avut mai multe roluri de la analist creditar până la controlor 

financiar pentru un grup divers de companii, inclusiv  Banque Nationale de Paris, Orange 

Business Services, NCR Corporation, și Queensland Department of Education 

(Departamentul Educației din Queensland). 

Pe parcursul ultimilor zece ani, Dl. Borgonovo a condus sau a participat la mai multe 

proiecte de consolidare a capacității, finanțate de Banca Mondială în domeniul Reformei 

Educației Contabile din America Latină și Caraibe, Europa și Asia Centrală, precum și Asia de 

Sud-Est. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


