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Orice entitate, pentru a desfășura o activitate armonioasă și fără perturbări majore, 
are nevoie de profesioniști. Calitatea studiilor de master oferite de specialitatea 
Contabilitate și audit, remarcă faptul precum cei mai buni profesioniști aleg 
ASEM. Această specialitate este aleasă nu doar pentru cadrul profesoral, care 
zilnic se dedică masteranzilor, dar și pentru șlefuirea astfel de deprinderi precum: 

modalitatea de analiză critica, soluționarea constructivă a situațiilor, flexibilitatea în luarea deciziilor în 
dependență de împrejurări. Acestea sunt niște abilități vitale în profesia noastră, de care depinde 
activitatea și entigritatea entității, care poate fi privit ca un organism viu. 
In calitate de Președinte al Consiliului Director ACAP, mă bucură nespus de mult colaborarea în 
promovarea profesiei, precum și varietatea evenimentelor organizate, la care studenții sunt mereu 
receptivi și foarte activi.  
Totodată, pe parcursul ultimilor ani, fiind președinte în Comisia de susținere a tezelor de master la 
specialitatea Contabilitate și Audit, regăsesc tot mai multe idei novative pentru practicieni și o modalitate 
de gîndire critică, astfel profesia căpătînd o nouă valoare, ieșind din paradigma de statistician sau 
operator.  
În concluzie, aș dori să menționez precum datorită cadrului profesional, precum și colaborării cu organismele 
profesionale profesia are viitor. 

 

DANDARA VIOREL,  

Director compania de audit PRIMINFO-GRUP AUDIT SRL, Ex-
Preşedinte al Consiliului Director ACAP RM  

Companiile de audit sunt  interesate în angajarea absolvenților  din 
cadrul specialității Contabilitate și Audit cu oferirea posibilităților de creștere 
profesională.  

În cadrul companiei noastre am angajat doi masteranzi care au absolvit 
această specialitate la ASEM. Pot să remarc  un nivel bun de pregătire al 
masteranzilor în domeniul contabilității. Masteranzii  se descurcă bine în 
gestionarea  sistemului automatizat de evidență contabilă 1C și se adaptează 
repede la  specificul acestuia. 

De asemenea, am participat în calitate de președinte în Comisia de susținere a tezelor de master la 
specialitatea Contabilitate și Audit și am rămas plăcut surprins de cunoștințele profunde ale unor masteranzi  atît 
în domeniul contabilității și auditului cît și în domeniul fiscalității.  
În activitatea companiei noastre avem tangență cu companiile de audit internaționale și am remarcat că 
cei mai buni masteranzi  din cadrul specialității Contabilitate și Audit sunt  angajații acestor companii.   
 
 


