Către Consiliul Naţional
pentru Acreditare şi Atestare

Demers (16)
Senatul Academiei de Studii Economice din Moldova solicită formarea Consiliului Ştiinţific Specializat de
susţinere a tezei de doctor a dnei Zachernicinaia Anna cu tema: „Бухгалтерский учет финансовых
инструментов” la specialitatea 08.00.12 „Contabilitate; audit; analiză economică”, conducător ştiinţific dl
Ţurcanu Vioreol, doctor habilitat în economie, profesor universitar.
Temeiul demersului:
1. Satisfacerea tuturor rigorilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, adoptat la 15 iulie
2004; Regulamentului cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor
ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova, publicat în Monitorul oficial Nr.
78-79 din 18 aprilie 2008; Ghidului privind perfectarea tezelor de doctorat şi autoreferatelor, aprobat prin
hotărârea Comisiei de atestare a CNAA nr. AT – 03/1-1 din 23 aprilie 2009
1.1. Aprobarea temei tezei de către Senatul Academiei de Studii Economice din Moldova, proces-verbal nr. 5
din 26 decembrie 2007, nr. 4 din 27 octombrie 2010.
1.2. Susţinerea examenelor de doctorat, procese-verbale nr. 28/08 din 23.04.2008, nr. 142/08 din 29.05.2008,
nr. 127/09 din 13.05.2009, nr.111/10 din 20.05.2010.
1.3. Catedra „Contabilitatea şi audit” a ASEM a examinat teza şi recomandă spre susţinere, proces - verbal nr. 7
din 24 februarie 2011.
1.4. La tematica tezei autorul a publicat 12 lucrări ştiinţifice.
1.5. Solicitantul a participat la diverse foruri ştiinţifice din ţară şi internaţionale, organizate în cadrul Academiei
de Studii Economice din Moldova (2008, 2009, 2010), Universităţii de Stat A.Russo din Bălţi (2010),
Universităţii Naţionale din Ujgorod, Ucraina (2010).
1.6. Rezultatele obţinute în urma cercetărilor ştiinţifice au fost discutate de către specialiştiii şi managerii
entităţilor autohtone, precum şi în cadrul Asocaţiei Contabililor şi Auditorilor profesionişti (ACAP). O mare parte
din aceste recomandări au fost acceptate şi implementate în procesul de instruire desfăşurat la cursuri de
perfecţionare a calificării contabililor profesionişti şi auditorilor din Republica Moldova în cadrul disciplinelor
„Contabilitatea financiară”, „Standardele internaţionale de contabilitate şi de raportare financiară”, ACAP.
2. Teza de doctor a fost examinată în cadrul şedinţei Seminarului ştiinţific de profil (SŞP) al Academiei de Studii
Economice din Moldova la data de 22 iunie 2011 şi s-a luat următoarea decizie:
 Tema tezei este importantă şi actuală. Scopul cercetărilor a fost atins. Lucrarea este elaborată la un nivel teoretic
înalt. Forma şi stilul expunerii corespund cerinţelor în vigoare. Teza reprezintă o lucrare de cercetare ştiinţifică
integră, dedicată aspectelor problematice ale contabilităţii instrumentelor financiare. Lucrarea conţine noutate
ştiinţifică, care constă în: utilizarea valorii juste pentru evaluarea ulterioară a mulţimii de instrumente financiare
(cu excepţia celor care se apreciază la nivelul costului amortizat); folosirea metodei ratei efective a dobinzii
pentru evidenta creanţelor pe termen lung, precum si evidenţa obligaţiunilor in conturile emitentului; utilizarea
modelului alternativ pentru calculul deprecierii, prevăzut de noul standard IFRS 9, – modelele de evidenţă a
pierderilor preconizate; reflectarea creanţelor pe termen lung, deţinute pînă la scadenţă, la costul amortizat cu
utilizarea conturilor: contului activ 134 „Creanţe pe termen lung” si pasivul 135 „Amortizarea creanţelor pe
termen lung”; aplicarea noului cont extrabilanţier 948 "Creanţe alocate companiei de factoring", pentru a reflecta
creanţele trecute la pierderi prin reducerea cererii de bani a companiei de factoring pînă la momentul achitării
complete a cumpărărtorului; reflectarea instrumentelor financiare combinate compuse folosind metoda costului
rezultativ; evidenţa instrumentelor financiare derivate la valoarea justă cu introducerea noilor conturi active: 137
„Active financiare pe termen lung în componenţa instrumentelor financiare derivate” şi 234 „Active financiare pe
termen scurt în componenţa instrumentelor financiare derivate”, precum şi a conturilor pasive 415 „Obligaţiuni
financiare pe termen lung în componenţa instrumentelor financiare derivate” şi 515 „Obligaţiuni financiare pe
termen scurt în componenţa instrumentelor financiare derivate”; utilizarea procedurilor speciale a hedging-ului
riscurilor valutare fără folosirea instrumentelor financiare derivate.
 Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării constă în propunerea unei clasificări detaliate a
instrumentelor financiare; sistematizarea metodelor de evaluare a instrumentelor financiare existente în practica

internaţională şi argumentarea oportunităţii utilizării lor; propunerea mecanismelor de reglare a sistemului actual
de contabilitate a instrumentelor financiare în Republica Moldova; elaborarea metodologiei contabilităţii sintetice
în baza conturilor propuse de ordinul întîi şi doi.
 Teza prezentată de Zachernicinaia Anna cu tema ”Бухгалтерский учет финансовых инструментов” este o
lucrare ştiinţifică integră care conţine rezultate ştiinţifice originale, cu o valoare teoretică şi aplicativă
semnificativă în domeniul contabilităţii, corespunde cerinţelor Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare a
Republicii Moldova privind elaborarea tezei de doctorat pentru obţinerea gradului ştiinţific de doctor în economie.
Teza a fost evaluată de Seminarul Ştiinţific de Profil ”Problemele contabilităţii, auditului şi analizei
economice” la specialitatea 08.00.12. ”Contabilitate; audit; analiză economică” din cadrul Academiei de Studii
Economice din Moldova, acumulînd 71 de puncte.
 Se propune spre confirmare componenţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 32- 08.00.12 de pe lîngă ASEM şi
referenţilor oficiali după cum urmează:
a) Membrii Consiliului Ştiinţific Specializat:
●Tuhari Tudar, dr. hab. în econ., prof.univ., specialitatea ştiinţifică 08.00.12,UCCM– Preşedinte al CŞS;
●Grabarovschi Ludmila, dr. în econ., conf.univ., specialitatea ştiinţifică 08.00.12., ASEM
–
Secretar al CŞS;
●Băncilă
Natalia,
dr.hab.
în
econ.,
prof.univ.,
specialitatea
ştiinţifică
08.00.10,
ASEM
- membru;
●Grigoroi Lilia, dr.în econ., conf.univ., specialitatea ştiinţifică 08.00.12., ASEM
–
membru;
●Dolghi Cristina, dr. în econ., conf.univ., specialitatea ştiinţifică 08.00.12, USM
membru.
b) Referenţii oficiali:
●Maximova Valentina, dr. în econ., prof. univ., specialitatea 08.00.12. şef catedra „Contabilitate şi audit” a
Universităţii de Stat de Economie din Odesa;
●Dima Marcela, conf. univ.; Compania de audit „Audit Sedan” SRL, director; specialitatea 08.00.12.
3. Etapele de examinare a tezei de doctorat, anterioare şedinţei SŞP, sunt parcurse în strictă conformitate cu actele
normative ale CNAA.

Preşedintele Senatului ASEM,
dr.hab., prof.univ., m.c. al A.Ş.M.
Secretar ştiinţific al Senatului ASEM

Grigore Belostecinic
Ludmula Beniuc

