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Calendarul universitar/graficul procesului de studii 

 
Nr.d/o Anul de 

studii 

Activităţi 

didactice Practica 
Sesiuni de Vacanţe 

Sem.I Sem.II Iarnă Vară Iarnă Primăvară Vară 

 Anul I 15 15 - 2 2 3 1 10 

 Anul II 15 10 5 2 2 3 1 0 

 

CONŢINUTUL PLANULUI DE ÎNVĂŢĂMÎNT 

Cod Modulul/disciplina Total 

ore 

Inclusiv Numărul de ore pe 

săptămână 
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ANUL I 

Semestrul I 

F.01.O.01 Metode calitative şi 

cantitative în luarea 

deciziilor 

240 60 180 2 2  E 8 

F.01.O.02 Metodologia cercetărilor 

economice 
240 60 180 2 2  E 8 

S.01.O.03 Sisteme expert aplicate în 

economie  
   210  60    150    2      2       E    7 

S.01.O.04 Organizarea contabilităţii 

în entităţile economice 
210 60 150 2 2  E 7 

Total Sem. I 900 240 660 8 6 2  30 

Semestrul II 

S.02.O.05 Sisteme informaţionale 

în gestiunea economică 

 

    240 60      180    2      2        E 8 

S.02.O.06 Limbaje pentru 

organizarea e-activităţi 

 

240 60 180 2  2 E 8 

S.02.A.07 

 

 

S.02.A.08 

Contabilitate şi gestiune 

fiscală 

 

Managementul 

sistemelor 

informaţionale pentru 

luarea deciziilor 

 

 

210 

 

60 

 

150 

 

2 

 

2 

  

E 

 

7 

S.02.A.09 

 

 S.02.A.10 

Analiza economico -

financiară avansată 

 

Analiza performanţelor 

activității entității 

 

210 

 

60 

 

150 

 

2 

 

2 

  

E 

 

7 

Total Sem. II 900 240 660 8 4 4  30 

TOTAL ANUL I 1800 480 1320 16 10 6  60 



ANUL II 

Semestrul III 

S.03.O.11 
Elaborarea situaţiilor 

financiare 

 

150 

 

40 

 

110 

 

2 

 

2 

  

E 

 

5 

F.03.O.12 Diagnosticul sistemelor 

manageriale a firmei  

 

150 40 110 2 2  E 5 

S.03.A.13 

 

S.03.A.14 

Contabilitatea fianciară 

aprofundată 

 

Gestiunea financiară a 

întreprinderii 

 

150 40 110 2 2  E 5 

S.03.A.15 

 

 

S.03.A.16 

Expertiză financiar- 

contabilă 

 

Politici şi metode 

contabile 

  

 

 150 

 

40 

 

110 

 

2 

 

2 

  

E 

 

5 

 Practică de specialitate 300  300    E 10 

Total Sem. III 900 160 740 8 8   30 

Semestrul IV 

 Teza de master 900  900    E 30 

Total Sem. IV 900  900     30 

TOTAL ANUL II 1800 160 1640 8 8   60 

TOTAL 3600 640 2960 24 18 6  120 

 

 

 

 

 LISTA CURSURILOR LA LIBERA ALEGERE 
 

 

 

Cod Denumirea unităţii de curs Total 

ore 

Inclusiv Forma de 

evaluare 

Nr.credite 

Contact 

direct 

Lucru 

individual 

L.02.A.01 Pedagogie şi Psihologie 

învăţămintului universitar 

150 45 105 E 5 

L.03.A.02 Didactica universitară 150 40 110 E 5 



NOTĂ EXPLICATIVĂ 

 

Programul de master Contabilitate şi informatică de gestiune îşi propune să pregătească specialişti 

în domeniul contabilităţii şi informaticii de gestiune, capabili să aplice conceptele, principiile, metodele 

şi regulile contabilităţii şi ale informaticii de gestiune în dezvoltarea abilităţilor de sintetizare şi 

interpretare a informaţiilor financiar-contabile în vederea aprecierii poziţiei financiare şi a performanţelor 

entităţilor economice.  

În contextul actual al societății informaționale și al unei economii bazate pe cunoștințe, 

specializarea Contabilitate și Informatică de Gestiune pregătește economiști cu o dublă competență, 

contabilă și informatică de gestiune. Specializarea oferă educație de înaltă calitate, în scopul dezvoltării 

capacității intelectuale, a caracterului moral și cunoștințelor de specialitate ale masteranzilor, ca premise 

ale formării de elite profesionale, și să dezvolte cercetarea științifică de nivel înalt, în scopul răspândirii 

veritabilei culturi economice, a valorilor libertății economice și a spiritului antreprenorial, ca premise ale 

progresului. 

Restructurarea contabilității din Moldova dezvoltă și multiplică rolul specialiștilor contabili cu 

înaltă calificare în domeniul producției și utilizării informației contabile, gestiunii eficiente a resurselor, 

studiului costurilor, evaluări și aprecierea stării economico-financiare a societăților comerciale, realizării 

studiilor de fezabilitate.  

Specializarea Contabilitate și Informatică de Gestiune are misiunea de a transmite masteranzilor, 

într-un mod elevat, atractiv și profesional cunoștințe din domeniul contabil şi tehnologiilor 

informaţionale pentru a dezvolta competențe de înaltă calitate în informatica economică,  programare, 

sisteme informatice, contabilitatea financiară și managerială, calculația costurilor, fiscalitate, control 

financiar, expertiză contabilă, audit financiar-contabil, audit intern, diagnosticul financiar-contabil al 

afacerilor și organizațiilor și aplicarea tehnologiilor informaționale în domeniul contabilității.  

Specializarea Contabilitate și Informatică de Gestiune oferă un program de formare universitară 

ce răspunde cerințelor specifice practicii contabile naționale, dar și reglementărilor furnizate de 

organismele profesionale internaționale, europene și naționale. Absolvenții noștri au un rol deosebit în 

contextul globalizării economiilor, dezvoltării noilor tehnologii informaționale și creșterii cerințelor 

mondiale privind transparența și acuratețea informațiilor furnizate de către contabilitate. Însușirea unor 

cunoștințe teoretice și formarea abilităților practice în concordanță cu exigențele și cerințele angajatorilor 

asigură intrarea cu succes a absolvenților pe piața muncii. 

 

Competenţele generice ale masterandului: 

1. Capacitatea de învățare 

2. Competența de comunicare cu utilizarea unei limbi străine 

3. Creativitate, gândire critică și strategică 

4. Spirit de inițiativă în domeniul de activitate 



5. Capacitatea de cunoaștere și aplicare a tehnologiilor informaționale 

6. Capacitatea de muncă în cadrul echipei 

7. Capacități în analiza situației financiare și în adoptarea deciziilor economice și de conducere 

 

Competenţele specifice ale masterandului: 

1. Demonstrarea capacităţii de a gândi, aplica, transfera şi combina cunoştinţe şi deprinderi în 

situaţii şi medii de muncă diverse. 

2. Cunoaşterea legislaţiei specifică în domeniul financiar-contabil, raportării financiare şi aplicării 

sistemelor contabile. 

3. Demonstrarea cunoştinţelor cu privire la conţinutul documentelor primare şi capacitatea de 

întocmire şi prelucrare ale acestora. 

4. Demonstrarea la nivel de echipă a capacităţilor profesionale în domeniul financiar-contabil pentru 

comunicarea eficientă  cu grupul de muncă din care face parte şi cu reprezentanţii diferitor entităţi 

cu care întră în contact. 

5. Demonstrarea abilităţilor de introducere a datelor primare cu acurateţe în sistemele  de programe 

specializate. 

6. Abilităţi de selectare, analiză şi utilizare a informaţiei. 

7. Aplicarea Standardelor Naţionale de Contabilitate şi Standardelor Internaţionale de Raportare 

Financiară la întocmirea Situaţiilor Financiare şi implementarea sistemelor informaţionale. 

 

Absolvenţii programului de master “Contabilitate şi Informatică de gestiune” (MP)  au posibilitatea de 

a ocupa următoarele posturi: economist contabil, analist programator, şef de compartiment financiar-

contabil, manager în domeniul financiar-contabil, director economic, analist – sisteme informatice, 

consultant, contabil şef (la agenţi economici, instituţii publice, bănci), inspector şef în administraţia 

publică; şef birou / serviciu contabilitate; analist investiţii; analist bancar / societate de leasing; cenzor etc. 

 



 

 

Matricea corelării finalităților de studii a programului cu cele ale unităților de curs 

 
Competențe generice 

Unitățile de curs 

Numărul 

de credite 
ECTS 

Codul unității de curs 
Competențe specifice 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Capacitatea de 

învățare 

2. Competența de 

comunicare cu 

utilizarea unei limbi 

străine 

3. Creativitate, gândire 

critică și strategică 

4. Spirit de inițiativă 

în domeniul de 

activitate 

5. Capacitatea de 

cunoaștere și 

aplicare a 

tehnologiilor 

informaționale 

6. Capacitatea de 

muncă în cadrul 

echipei 

7. Capacități în analiza 

situației financiare 

și în adoptarea 
deciziilor 

economice și de 

conducere 

Metode calitative şi cantitative în 

luarea deciziilor  
8 F.01.O.01 

+  
   +  

Metodologia cercetărilor  economice 8 F.01.O.02 +       

Sisteme expert aplicate în economie 7 S.01.O.03 +    + +  

Organizarea contabilităţii în entităţile 

economice 
7 S.01.O.04 

+ + 
+ + + + + 

Sisteme informaţionale în gestiunea 

economică 
8 S.02.O.05 +  + + + +  

Limbaje pentru organizarea e-activităţi 8 S.02.O.06 + +  + + +  

Contabilitate şi gestiune fiscală 

Managementul sistemelor 
informaţionale pentru luarea deciziilor 

7 

           S.02.A.07 

           S.02.A.08 
 

+ + + + + + + 

Analiza economico -financiară 

avansată 

Analiza performanţelor activității 

entității 

7 

           S.02.A.09 

 

           S.02.A.10 

 

+ + + +  +  

Elaborarea situaţiilor financiare 5 S.03.O.11 + + + +  + + 

Diagnosticul sistemelor manageriale a 

firmei 
5 F.03.O.12 +    + +  

Contabilitatea fianciară aprofundată 

Gestiunea financiară a întreprinderii 
5 

 S.03.A.13 

 S.03.A.14 
+ + + +  + + 

Expertiză financiar- contabilă 

Politici şi metode contabile 
5 

S.03.A.15 

S.03.A.16 
+ + + +  + + 

Practica de specialitate  10  

+ + 

+ + + + + 

 

 

 


