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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 Metodologia 

cercetărilor  economice 

240 60 180 2 2  E 

 
 

8 

F.01.O.02 Metode calitative şi 

cantitative în luarea 

deciziilor  

240 60 180 2 2  E 8 

S.01.O.03 Organizarea 

contabilităţii în 

entităţile economice 

 

210 60 150 2 2  E 7 

F.01.O.04 Diagnosticul sistemelor 

manageriale a entității  

210 60 150 2 2  E 7 

Total Sem. I 900 240 660 8 8   30 

Semestrul II 

S.02.O.05 IFRS 

 

240 60 180 2 2  E 8 

F.02.O.06 Limbaje pentru 

organizarea 

e-activităţi 

 

240 60 180 2 2  E 8 

S.02.A.07 

 

S.02.A.08 

Expertiză financiar-

contabilă  

 

Sisteme 

informaționale în 

gestiunea economică  

210 60 150 2 2  E 7 

S.02.A.09 

 

S.02.A.10 

Diagnostic  financiar  

 

Analiza sistemică a 

activității economice 

210 60 150 2  2 E 7 

Total Sem. II 900 240 660 8 6 2  30 

TOTAL ANUL I 1800 480 1320 16 14 2  60 



 

ANUL II 

Semestrul III 

S.03.O.11 Proceduri şi tehnici de 

audit 
150 40 110 2 2  E 5 

S.03.O.12 Contabilitatea 

operaţiunilor de 

microfinanţare şi leasing 

 

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 

Contabilitatea comerţului 

exterior 

 

Analiza financiară 

aprofundată 

150 40 110 2 2  E 5 

 Practica 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 22 2  120 

 
LISTA CURSURILOR LA LIBERA ALEGERE 

 

 

 

Notă explicativă 
 

Promovarea reformelor economice in Republica Moldova au ca scop crearea unei infrastructuri adecvate 

principiilor economiei de piaţă şi stimularea dezvoltării antreprenoriatului, micului business, liberei concurenţe şi 

iniţiativei private. 

Orientarea specialiştilor în domeniul contabilităţii întreprinderii (MP) va obţine formarea profesională cu 

capacitatea de a aplica, transfera şi combina cunoştinţe necesare contabilului şef, directorului financiar al întreprinderii 

în situaţii şi medii de muncă diverse în cadrul întreprinderii.  

Specializarea în domeniul „Contabilitatea întreprinderii” finisează complexul disciplinelor în domeniul 

contabilităţii studiate la ciclul I, Licență. Luînd în consideraţie cunoştinţele acumulate la discipline de bază dela Ciclul I 

şi cerinţele faţă de specialiştii în domeniu (contabil - şef, director financiar, director economic al întreprinderii) în lista 

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 universitară 

150 45 105 E 5 

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



disciplinelor prevăzute de Programul de masterat: Contabilitatea întreprinderii (MP) au fost incluse discipline din 

finanţe şi management, care vor ridica considerabil profesionalismul specialiştilor daţi de calificare înaltă  şi calităţile 

cărora vor corespunde cerinţelor pieţii de muncă din ţară și la nivel internațional. Cunoştinţele acumulate de specialiştii 

daţi în domeniul de management şi finanţe vor da posibilitate de a primi decizii adecvate în managementul financiar al 

întreprinderii ocupând posturi de conducători în cadrul întreprinderii.   

Cerinţele faţă de specialiştii daţi au suferit modificări odată cu creşterea nivelului de independenţă a 

producătorilor, formarea infrastructurii de piaţă, a relaţiilor contractuale, diminuarea sferei de influenţă a statului asupra 

dezvoltării proceselor de producere şi distribuire a bunurilor materiale ce necesită o abordare nouă a utilizării 

mecanismului financiar-creditar în economie. În această privinţă, o importanţă deosebită prezintă problemele asigurării 

activităţii economice cu cadre de înaltă calificare. 

Domeniul de formare profesională în cadrul specialităţii „Contabilitatea întreprinderii” are scop formarea 

profesională a personalităţii pentru a face faţă cerinţelor actualmente a pieţii de muncă din ţară. Formarea profesională 

în acest domeniu include cunoaşterea principiilor generale de funcţionare a proceselor economice în întreprinderi, 

cunoaşterea particularităţilor de organizare a contabilității în întreprinderi cu diferite forme de proprietate și din diferite 

sfere conform cerințelor legislației în vigoare la nivel național și internațional. 

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 cunoştinţelor cu privire la conţinutul documentelor primare şi capacitatea de întocmire şi 

prelucrare; 

2. Cunoaşterea legislaţiei specifică în domeniul financiar-contabil, rolul raportării financiare conform 

Standardelor Naționale de Contabilitate și Standardelor Internaționale de Raportare Financiară. 

3. Demonstrarea cunoştinţelor necesare referitor la aplicarea actelor legislative şi normative în vigoare; 

4. Înregistrarea corectă a operaţiilor economice în baza Planului de conturi, asigurîndu-se corectitudinea 

prezentării informaţionale a structurilor patrimoniale; 

5. Demonstrarea capacităţii de a folosi diferite tipuri de programe specializate. 

6. Demonstrarea capacităţii necesare  contabilului pentru comunicarea eficientă  cu grupul de muncă din care 

face parte şi cu reprezentanţii instituţiilor cu care întră în contact. 

7. Demonstrarea abilităţilor  necesare pentru  întocmirea rapoartelor financiare. 

Absolvenţii cursului de masterat: „Contabilitatea întreprinderii” (MP)  vor ocupa posturi de contabil-şef, 

contabil-şef adjunct, contabil-expert, director financiar, şef departament financiar, consultant probleme economice. 

 
 



 

 

 

 

 

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 

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

Metode calitative şi cantitative în 

luarea deciziilor 
8 F.01.O.02 

  
   +  

Organizarea contabilităţii în entităţile 

economice 
7 S.01.O.03 

+ + 
+ + + + + 

Diagnosticul sistemelor manageriale a 

entității 
7 F.01.O.04 

  
+  +   

IFRS 8 S.02.O.05 + + + + + + + 

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

Expertiză financiar- contabilă 

Sisteme informaționale în gestiunea 

economică 

7 

           S.02.A.07 

           S.02.A.08 

 

+ + + + + + + 

Diagnostic financiar 

Analiza sistemică a activității 

economice 

7 

           S.02.A.09 

           S.02.A.10 

 

  +     

Proceduri şi tehnici de audit 5 S.03.O.11  + +     

Contabilitatea operaţiunilor de 

microfinanţare şi leasing 
5 S.03.O.12 + + + +    

Contabilitatea fianciară aprofundată 

Gestiunea financiară a întreprinderii 
5 

 S.03.A.13 

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

Contabilitatea comerţului exterior 

Analiza financiară aprofundată 
5 

S.03.A.15 

S.03.A.16 
+ + + +    

Practica de specialitate  10  

+ + 

+ + + + + 

 

 

 


