
Facultatea Științe Economice

Denumirea programului de master: CONTABILITATEA ÎNTREPRINDERII, 120 cr

Limba de instruire: româna/rusă/engleză

Scurtă descriere a programului

Programul de master Contabilitatea întreprinderii se adresează tuturor absolvenţilor cu diplomă de
licenţă. Absolventii planifică, organizează și administrează sistemele de contabilitate pentru companii,
pentru a asigura conformitatea cu standardele de contabilitate, de raportare financiară si de audit și
procedurile stabilite, în condițiile legii. Absolvenții programului sunt instruiți pentru a presta servicii
profesionale financiar-contabile specifice externalizării contabilităţii; oferă consultanţă și expertiză
contabilă și fiscală; elaborează bugete și politici contabile.

Posibilităţile de angajare a absolvenţilor

Absolvenții programului de master „Contabilitatea întreprinderii” devin specialiști și manageri în
domeniul financiar-contabil, consilieri, consultanți pe probleme economice și financiare,
conducători în domeniul financiar: contabil-expert; contabil-șef în autoritățile publice; controlor de
stat/auditor public (inclusiv superior, principal); controlor-revizor (inclusiv superior, principal) în
autoritățile publice și în subdiviziunile lor teritoriale; specialist în planificarea, controlul şi raportarea
performanţei economice; cercetător ştiinţific în economie; director financiar, director economic;
director societate de leasing; ;ef compartiment economico-financiar şi administrativ; șef contabilitate
secţie de producţie; șef secţie economico-financiară; șef serviciu economico-financiar; șef
serviciu/birou bancă/societate de leasing ș.a.

Semestrul 1 (30)
1. Doctrină și deontologie în profesia contabilă (6)
2. Administrare fiscală. Sisteme fiscale automatizate (6)
3. Contabilitate internațională si politici contabile conform IFRS (6)
4. Organizarea contabilităţii în entităţile economice (6)
5. Drept contabil (6)

Semestrul 2 (30)
1. Diagnostic financiar (6)
2. Metode calitative şi cantitative în

luarea deciziilor (6)
3. Rapoarte financiare consolidate

(6)

Cursuri optionale
1. Expertiză financiar-contabilă (6)
2. Contabilitate și raportare managerială aprofundată I

(6)
3. Contabilitatea și raportarea în instituțiile publice (6)
4. Proceduri si tehnici de audit (6)

Semestrul 3 (30)
1. Metodologia și etica cercetării

științifice în domeniul
economico-financiar (5)

2. Practica de specialitate (10)

Cursuri optionale
1. Contabilitate financiară aprofundată (5)
2. Contabilitatea operaţiunilor de microfinanţare şi

leasing (5)
3. Contabilitatea comerţului exterior (5)
4. Contabilitate financiară avansată conform IFRS (5)
5. Contabilitate și raportare managerială aprofundată

II (5)
6. Audit financiar avansat (5)



Semestrul 4 (30)
Teză de master (30)


