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Prin definiție “succesul” reprezintă rezultatul favorabil al anumitor acțiuni, deși niciodată nu m-am limitat 
doar la un simplu avantaj din efortul meu, eram și sunt de fapt adept al eficienței, care pentru mine ar însemna 
să fac mai bine ceea ce se face deja, mereu am căutat să revelez lucruri noi, și ce e cel mai frumos aici, în 
toată teoria asta a cunoașterii, că odată devenite cunoscute aceste mistere, am optat pentru dezvoltare a 
ideilor, ca mai apoi să analizez plus-valoarea. 
 Îmi dau seama că acel succes despre care am menționat anterior este reflecția ambițiilor, efortului 
din spate, dar și a impactului factorilor de influență prezenți în viața fiecăruia dintre noi. Pentru mine, spre 
exemplu a fost și rămâne a fi foarte complicat să ofer un răspuns exact la întrebarea “te consideri un om de 
succes?”, aceasta probabil din motivul că spiritul meu analitic a deprins să plaseze mereu lucrurile la îndoială, 
ca în final rezultatul să fie unul fix. Cert este faptul că la capitolul carieră, la momentul în care mă aflu cel 
mai puternic impact sunt convins că a fost din partea instituției în cadrul căreia am decis să acumulez acele 
bunuri intelectuale, ca mai apoi lucrurile să nu pară a fi atât de complicate când faci pasul pe treapta 
profesională. Facultatea “Contabilitate și Audit”, din cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei mi-
a oferit exact ceea de ce am avut nevoie după absolvire, acele temelii despre ce înseamnă contabilitate și cum 
ar trebui să fie tratată ea. Cea mai bună universitate din Republica Moldova de profil economic, cum deja e 
descrisă prin definiție ASEM, nu doar de mine, oferă posibilitatea de a fi celebru nu doar după absolvire, dar 
din momentul în care ai pășit pragul acestei instituții, prin organizarea de conferințe naționale și 
internaționale, concursului “Cel mai bun student al ASEM”, posibilitățile de publicare a articolelor științifice, 
oferirea burselor de merit etc. Toată realitatea de a deveni bun în toată ființa ta poate fi creată numai prin 
aplicarea verbelor “a vrea și a face”, pentru că în rest resursele de care ai nevoie cu siguranță ți le oferă 
ASEM. 
 Cred că în orice circumstanțe aș putea oferi o opinie despre calitatea studiilor în ASEM, din motiv că pot 
cuantifica acum cu exactitate acele beneficii valoroase de care am profitat. Dacă e să ofer o povață tinerilor 
pasionați de domeniul economic, atunci pot să confirm fără îndoială, prin exemplu viu, că nu veți regreta 
niciodată făcând alegerea ASEM!   

 

ZAPŞA SVETLANA, Director economic adjunct S.A. "Apă - Canal 
Chişinău" 
Studenții de la master la specialitatea Contabilitate și audit sunt niște oameni 
aparte. Depășind etapa de simpli studenți la licență, cu un grad sporit de 
înțelegere al mecanismelor și proceselor pe care le gestionează, aceștia 
reprezintă cadre valoroase pentru orișice agent economic. Cert este că 
interesul indiscutabil al celor din urmă menționați este de a atrage resurse 
umane cît mai competente și dotate, cu capacitate de rezolvare a problemelor 
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ce țin de o multitudine de domenii variate, care deseori, trec peste limitele exclusive a contabilității 
și auditului, iar studiile de master își au menirea anume pentru lărgirea orizontului de cunoaștere și 
a spectrului domeniilor de expertiză. În această ordine de idei, este potrivit să menționăm că 
posibilitatea creșterii profesionale, reieșind din posesia unei diplome de studii cu specialitatea 
respectivă, nu mai este doar o perspectivă efemeră ci o realitate obiectivă, căci principiile 
meritocratice, stimulate în mare parte de mediul de afaceri și entitățile economice presupun 
indispensabil promovarea oamenilor competenți, care pot pune la dispoziție întregul lor bagaj de 
cunoștințe, abnegația și dăruirea personală, ce este nu mai puțin important. 
Convingerea mea personală, în calitate de absolventă a masterului la specialitatea Contabilitate și 
audit, este că această diplomă, abstracționîndu-ne de faptul că certifică un nivel amplu de 
cunoștințe, mai este și o cheie foarte bună pentru succesul în carieră și afirmarea pe plan 
profesional. 
 

 
  DJURINSCAIA ANNA, controlor financiar SA "Orange Moldova", 
absolvent Ciclului II, specialitatea “Contabilitate și Audit”ASEM în 2013 

Am început cariera mea profesională la "Chișinău-gaz" SRL, activând ca 
contabil. În timp de 2 ani am practicat aproape toate domeniile de evidența 
contabilă în cadrul Secției evidențe contabile. După 2 ani de activitate am fost 
promovată ca Contabil-șef adjunct, șefa Secției evidența contabilă. Pe parcursul 
anilor am participat la cursurile organizate de către ACAP pentru obținerea 

certificatului CAP. Mereu mă tindeam spre Domeniul financiar având o dorință puternică să utilizez 
cunoștințele mele de limba engleză și IFRS. De aceea am aplicat la poziția de Controlor Financiar 
la "Orange Moldova" SA. 
Nu vă temeți de nimic! Antrenați-vă și veți obține ceea ce doriți! 

https://www.linkedin.com/in/anna-djurinscaia-a37665130 

 

 

  PANUȘ VALENTINA, director financiar Panmobili SRL, dr. în 
științe economice, auditor, contabil certificat CIPA, absolvent ASEM 
2007. 

Consider că am făcut o alegere excelentă în momentul în care am optat 
pentru programul de masterat „Contabilitate şi audit”. Este genul de 
program care te ajută să înțelegi exact ce înseamnă profesia. Pe parcursul 

studiilor de masterat am avut ocazia să colaborez cu adevăraţi profesioniști din domeniul 
contabilităţii și auditului. În plus, interdisciplinaritatea și cunoștinţele în domeniul financiar-
contabil dobândite în perioada studiilor au avut o contribuţie majoră la creșterea mea 
profesională. Prin participarea activă la cursuri si seminare, mi-am descoperit pasiunea pentru 
cercetare. În cele din urmă am decis să - mi continui studiile la nivel de doctorat in domeniul 
contabilității, păstrând astfel legătura cu colegi deosebiți și profesori memorabili, acumulând 
experiențe valoroase de învățare. Recomand acest program celor care sunt pasionați de 
contabilitate și doresc să facă din ea o performanță.  
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STUDENȚI: 

 

 ROTARU DANIELA, studenta ciclul II, programul  de master 
“Contabilitate și Audit” 
Angajată în calitate de inspector fiscal, la Serviciul Fiscal de Stat 

Fiind sigură încă din anii de liceu că îmi voi urma studiile la 
ASEM, am pășit pragul acestei instituții cu mari emoții, speranțe, așteptări 
și vise.  

Începutul a fost la facultatea ,,Finanțe” din motivul că oferă un 
spectru larg de cunoștințe din principalele ramuri ale economiei. Un 
avantaj al acestei instituții în comparație cu alte instituții din Republica 

Moldova este faptul că ASEM oferă posibilitatea studenților săi de a se manifesta și dezvolta prin 
organizarea de conferințe naționale și internaționale, concursului “Cel mai bun student al ASEM”, 
posibilitățile de publicare a articolelor științifice, oferirea burselor de merit etc.  

Pe parcursul anilor de licență, în cadrul ASEM, am acumulat un bagaj de cunoștințe de la 
cadre didactice competente și pasionate de profesia care o urmează, în special în domeniul 
contabilității. Astfel, am decis să-mi urmez studiile de masterat la fel la ASEM, specialitatea 
,,Contabilitate și Audit”. Aici, am avut posibilitatea de a-mi complete bagajul de cunoștințe 
acumulat cu noi cunoștințe în domeniul dat, de la persoane competente, specialiști atât în domeniul 
didactic cât și în domeniul practic, fiecare dintre ei folosind cazurile proprii din practica sa, pentru 
a explica unele lucruri la prima vedere simple, însă în practică cu anumite detalii specifice.  

La capitolul carieră, am avut o experiență deosebită fiind angajată în compania de audit SRL 
,,Moore Stephens KSC” în urma participării la un concurs de burse organizat în ASEM, de 
asemenea cu susținerea cadrelor didactice. La moment, sunt angajată în sectorul public și pot afirma 
ferm că nu am făcut o greșeală cînd am pășit pragurile ASEM, aici mi-am format temelia 
cunoștințelor mele și sunt mîndră că fac parte din familia ASEM. 

Dacă e să ofer un sfat tinerilor pasionați de domeniul economic dar instabili în alegerea 
instituției de învățământ, atunci pot să confirm fără îndoială, prin exemplu propriu, că nu veți regreta 
niciodată făcând alegerea ASEM! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 CHIRIAC ANA, studenta ciclul II, programa de master “Contabilitate si 
Audit” 
Angajata in calitate de contabil, la compania “Laurcont” SRL 

Iniţial, încă după examenele de bacalaureat, nu eram convinsă pe care 
drum profesional să o iau pentru a alege calea cea mai bună într-o carieră reuşită. 
Dar eram sigură că-mi doresc să fac parte din  lumea economiei. Însă, în lumea 
economiei sunt diferite calificări şi am încercat să aplic în domeniul 
contabilităţii. A doua parte, cea mai importantă etapă la acel moment, era sa 
aleg locul desfăşurării studiilor. Cu siguranţă, rădăcinile economiei le găsim la 

Academia de Studii Economice a Moldovei, şi fără îndoială am aplicat aici. Am rămas atât de 
fascinată şi entuziasmată de calea pe care am ales-o, căci am ajuns la concluzia că am facut o alegere 
reuşită atât în domeniul profesional cât şi în locul formării profesionale. Fără a sta pe dubii am 
aplicat şi la programul de master “Contabilitate si Audit” în cadrul ASEM şi sunt foarte mulţumită. 
Contigent de profesori universitari de cel mai înalt nivel, studii calitative şi module destul de 
importante cu aplicarea informaţiilor actualizate şi exemple din practica de zi cu zi a unui contabil. 
Consider că aceasta este tot ce trebuie pentru reuşita unui contabil si performanţe remarcabile. Unul 
din punctele forte este şansa  care ni se oferă de a creşte profesional şi organizarea diferitor 
conferinţe şi simpozioane atât la nivel naţional cât şi cel internaţional. Cu siguranţă ASEM este acea 
instituţie pe care trebuie să o alegem pentru a avea un profil economic de un grad înalt, pentru o 
dezvoltare atât profesionala, dar şi interioară. Într-adevar ASEM este universitatea angajată în 
viitor.  

În special, programul de studii “Contabilitate si Audit” este unul foarte puternic şi studiind 
şi absolvind acesta, suta la suta putem spune că vom ajunge departe în lumea contabilităţii. E 
imposibil să părăseşti ASEM fără a cunoaşte profund despre debit și credit sau a fi la curent cu 
ultimele modificări în domeniu. Dacă studii economice - atunci la ASEM, la “Contabilitate şi 
Audit”.  

 

  


