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Calendarul universitar 

Academic Calendar 
Anul de 
studii 

Academic 
Year 

Activităţi didactice 
Didactic Activities 

Sesiuni de examene 
Exams 

Stagii de practică 
Intership 

Vacanţe 
Vacations 

Sem.I 
1st Semester 

Sem.II 
2nd Semester 

Sem.I 
1st Semester 

Sem.II 
2nd Semester 

Sem.I 
1st 

Semester 

Sem.II 
2nd Semester 

Iarnă 
Winter 

Primăvară 
Spring 

Vară 
Summer 

Anul I 
 
 

2020-2021 

01.09-
14.12.2020 

(15 
săptămâni) 

25.01-
15.05.2021 

(15 
săptămâni) 

15.12-
23.12.2020 

 
11.01-

23.01.2021 
 (3 

săptămâni) 

17.05-
12.06.2021 

 (4 
săptămâni) 

 
 
 

 
 

24.12.2020-
09.01.2021 

(2 săptămâni) 

03.05-10.05 
2021 
Paşte 

(1 săptămână) 

26.06-31.08 
2021 
(10 

săptămâni) 

Anul II 
 
 

2021-2022 

01.09-
14.12.2021 

 
(15 

săptămâni) 

24.01-
23.04.2022 

 
(13 

săptămâni) 

15.12-
24.12.2021 

 
10.01-

22.01.2022 
 (4 

săptămâni) 

03.05-
21.05.2022 

 
 

 
 (3 

săptămâni) 

27.09-
04.12.2020 
Practica de 
iniţiere în 

specialitate 
(1 oră/ 

săptămână) 
 

23.05-19.06.2021 
Practica de 

specialitate I 
(4 săptămâni) 

24.12.2021-
08.01.2022 

 
 
(2 săptămâni) 

24.04-02.05 
2022 

 
Paşte 

(1 săptămână) 

26.06-31.08 
2022 

 
(10 

săptămâni) 

Anul III 
 
 

2022-2023 

01.09-
14.12.2022 

 
 (15 

săptămâni) 

09.01-
27.02.2023 

 
 (7 

săptămâni) 

15.12-
31.12.2022 

 
 (2 

săptămâni) 

27.02-
10.03.2023 

 
 (2 

săptămâni) 

 13.03-28.04.2023 
Practica de 

specialitate II 
(6 săptămâni) 

02.05-29.05.2023 
Practica de cercetare 

(4 săptămâni) 

01.01-
09.01.2023 

 
(1 săptămână) 

17.04-
25.04.2023 

 
Paşte 

(1 săptămână) 

 

 

 

CONŢINUTUL PLANULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
INFORMATION ON THE STUDY PLAN 

 

Cod 
Code 

Modulul / disciplina 
Module/Course/Subject 

Total 
ore 

Total 
number 
of hours 

Inclusiv/ Including 

Numărul de ore pe tipuri 

de activități 
Number of hours per 

activities Forma 
de 

evaluare 
Assessme

nt 

Nr. 
ECTS 
ECTS 

Credits 
Contact 
direct 

Contact 
Hours 

Studiu 
individual 
Independe
nt  Study 

C
ur

s 
   

   
   

   
C

ou
rs

e 
 

Se
m

in
ar

 
Se

m
in

ar
 

L
ab

or
at

or
 

L
ab

or
at

or
y 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
ANUL I/ First year of study 

Semestrul I/ 1st semester 

F.01.O.0.01 
Matematică economică 
Economic mathematics 

180 75 105 30 45 - Ex. 6 

F.01.O.0.02 Teorie economică I 
Economic theory I 180 75 105 30 45 - Ex. 6 

F.01.O.0.03 Moneda şi credit 
Currency and credit 120 60 60 30 30 - ex. 4 

F.01.O.0.04 
Dreptul afacerilor 
Business rights 150 60 90 30 30 - ex. 5 

F.01.O.0.05 Bazele contabilității 
Basis of Accounting 150 90 60 45 45 - ex. 5 

G.01.O.0.06 *Limba străină în afaceri 
*Foreign language in business 120 60 60 - 60 - ex. 4 

Total semestrul I 
Total number for the 1st  semester 900 420 480 165 255    30 

G.01.O.0.07 Educaţia fizică 
Physical education 15 15 0 - 15 - col. - 

* Notă: Limba franceză/ limba engleză/ limba germana/ limba spaniolă/ limba italiană 
* Note: French / English / German / Spanish / Italian 
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 Semestrul II/ 2nd semester 

F.02.O.0.08 Marketing și logistică 
Marketing and Logistics 150 75 75 30 45 - ex. 5 

F.02.O.0.09 Teorie economică II 
Economic theory II 180 75 105 30 45 - ex. 6 

F.02.O.0.10 
Statistica economică 
Economic statistics 150 60 90 30 30 - ex. 5 

G.02.O.0.11 

Tehnologii informaţionale de 

comunicare 
Information communication 
technologies 

120 60 60 30 - 30 ex. 4 

F.02.O.0.12 Management 
Management  150 75 75 30 45 - ex. 5 

U.02.A.0.13 
 
U.02.A.0.14 

 
U.02.A.0.15 

 
U.02.A.0.16 

 
 
 

U.02.A.0.17 
 
 

 

Filozofie 
Philosophy 
Politologie 
Politology 
Sociologie 
Sociology 
Republica Moldova: istorie, 
politică, societate 
Republic of Moldova: history, 
politics, society 
Instituțiile juridico-statale din 
Republica Moldova 
Legal-State Institutions of the 
Republic of Moldova 

150 60 90 30 30   ex. 5 

Total semestrul II/  
Total for second semester 

900 405 495 180 195 30  30 

G.02.O.0.18 Educaţia fizică 
Physical education 

15 15 0 0 15 - col. - 

TOTAL ANUL I / 
Total number for the 1st  year of study 1830 855 975 345 480 30 0 60 

 
ANUL II/ Second year 

 
Semestrul III/ 3rd semester 

S.03.O.1.19 Contabilitatea financiară I 
Financial Accounting I 150 90 60 30 60   ex. 5 

F.03.O.0.20 Finanţe 
Finance 150 75 75 30 45 - ex. 5 

F.03.O.0.21 Econometrie 
Econometrics 120 60 60 30 30 - ex. 4 

F.03.O.0.22 Analiza gestionară 
Management analysis 150 60 90 30 30 - ex. 5 

S.03.O.0.23 
 

Contabilitatea managerială 
Management accounting 150 90 60 45 45 - ex. 5 

U.03.A.0.24 
 
U.03.A.0.25 
 
 
U.03.A.0.26 
 
 
U.03.A.0.27 
 
U.03.A.0.28 

Psihologie 
Psychology 
Istoria culturii și civilizației 
History of culture and 
civilization 
Integrare europeană 
European Integration 
Cultura comunicării interper-
sonale și  organizaționale 
Culture of interpersonal and 
organizational communication 
Etica și estetică 
Ethics and aesthetics 

120 60 60 30 30  ex. 4 

G.03.O.0.29 
Educaţia fizică 
Physical education 

15 15 0 0 15 - col. - 

 
Practica de inițiere în 

specialitate 
Specialty initiation practice 

60   60       ex. 2 

Total semestrul III / 
Total number for the 3rd semester 900 435 465 195 240 0   30 
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Semestrul IV / 4th semester  

S.04.O.0.30 Contabilitatea financiară II 
Financial Accounting II 150 78 72 26 52   ex. 5 

S.04.O.0.31 
 

Contabilitatea bancară 
Bank accounting 150 78 72 39 39   ex. 5 

S.04.O.0.32 Fiscalitate  
Taxation 150 78 72 39 39 - ex. 5 

S.04.A.0.33 
 

S.04.A.0.34 

Sisteme informaționale în 

contabilitate 
Accounting Information Systems 
Sisteme de procesare electronică 
Electronic processing systems 

180 78 102 26 
 

52 ex. 6 

S.04.A.0.35 
 
 

S.04.A.0.36 

Contabilitatea societăților de 

asigurări 
Accounting of insurance 
companies 
Bazele asigurărilor şi 

reasigurărilor 
Fundamentals of Insurance and 
Reinsurance 

150 78 72 52 26 - ex. 5 

G.04.O.0.37 Educaţia fizică 
Physical education 

13 13 0 0 13 - col.  

 Practica de specialitate I 
Specialty practice I 120   120       ex. 4 

 

Total semestrul IV/ total number for the 4th 
semester 

900 390 510 182 156 52  30  

TOTAL ANUL II/ total number for the 2nd year 
of study 

1828 853 975 377 424 52 0 60  

ANUL III/ 3rd YEAR OF STUDY  

Semestrul V/ 5th semester  

S.05.A.0.38 
 
 
 
 

S.05.A.0.39 

Contabilitate și raportarea 

financiară conform IFRS 
Accounting and financial reporting 
according to IFRS 
Politici şi opţiuni contabile 

conform IFRS 
Policies and accounting options 
under IFRS 

180 90 90 45 45 - ex. 6 

 

S.05.A.0.40 
 
 

S.05.A.0.41 

Contabilitatea impozitelor 
Accounting of taxes 
Planificare fiscală 
Tax planning 

90 60 30 30 30 - ex. 3 

S.05.O.0.42 
Instrumente manageriale de 
performanță 
Performance management tools 

150 90 60 45 45 - ex. 

 
 
 

5 

S.05.O.0.43 
Analiza situaţiilor financiare 
Analysis of financial statements 90 45 45 30 15 - ex. 3 

S.05.O.0.44 Management financiar 
Financial management  

180 75 105 30 45 - ex. 6 

S.05.O.0.45 
Audit financiar/ 
 Financial audit 

150 60 90 30 30 - ex. 5 

S.05.O.0.46 Proiect de cercetare 60  60    ex. 2 
Total semestrul V/ Total number  for the 5th 

semester 
900 420 480 210 210 -   30 
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Semestrul VI/ 6th Semester  

G.06.O.0.47 Etică profesională 
Professional ethics 120 56 64 28 28 - ex. 4 

F.06.O.0.48 

Leadership și manage-
mentul resurselor umane 
Leadership and Human 
resources management 

120 56 64 28 28 - ex. 4 

S.06.A.0.49 
 
 

S.06.A.0.50 

Contabilitatea în 

instituţiile publice 
Accounting in public 
institutions 
Contabilitatea în ramuri 
Accounting in branches 

60 35 25 21 14 - ex. 2 

S.06.O.0.51 Audit intern 
Internal Audit 90 49 41 28 21 - ex. 3 

 Practica de specialitate II 
Specialty practice II 180   180       ex. 6 

 Practica de cercetare 
Research Practice 

180   180       evaluare 6 

 Examenul de licenţă 
License exam 150   150       ex. 5 

Total sem. VI/ Total number for the 6th  
semester 

900 196 704 105 91   30 

TOTAL ANUL III/ Total number for the 
3rd  year of study 

1800 616 1184 315 301  0 60 

TOTAL/Total 5458 2324 3134 525   509 82 0 180 
 

 
LIMBA ROMÂNĂ PENTRU ALOLINGVI 

ROMANIAN LANGUAGE FOR SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES 

Cod/ 
Code 

Modulul / disciplina 
Module / discipline 

Total 
ore 

Total 
Hours 

Inclusiv 
IncluDING 

Numărul de ore pe tipuri 

de activități 
Number of hours per 

activities Forma de 
evaluare 

Assessment 

Număr 

de 
credite 

 
Credits 
ECTS 

Contact 
direct 

Contact 
Hours 

Studiu 
individual 

Independent 
Study 

C
ur

s 
L

ec
tu

re
 

Se
m

i n
ar

 
Se

m
in

ar
s 

L
ab

or
at

or
 

L
ab

or
at

or
y 

W
or

k 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

G.01.O.0.52 

Limba română de 

comunicare  
Romanian  for 
communication  

120 60 60 0 60 0 

Examen                                                                                              
Exam 

4 

G.02.O.0.53 

Limba română de 

comunicare  
Romanian  for 
communication 

120 60 60 0 60 0 

Examen                                                                                              
Exam 

4 

TOTAL/ Total Number of Hours 240 120 120 0 120 0  8 
 

 
STAGIILE DE PRACTICĂ/ PRACTICE STAGES 

Nr. d/o Stagiile de practică 
Practica 

An de 
studii 
Year of 
study 

Semestrul 
Semester 

Săptămîni 
No. of weeks 

Ore 
Hours 

Perioada 
Period 

Credite 
Credits 

ECTS 

1 
Practica de iniţiere în 

specialitate 
Practicum 

II III 2 60 
septembrie - decembrie/ 
september - december 

2 

2 Practica de specialitate  I  
Internship I II IV 4 120  mai/may 4 

 Practica de specialitate  II 
Internship II III VI 6 180 martie-aprilie/ march - april 6 

3 Practica de cercetare 
Research Internship III VI 4 180 aprilie –mai/ april - may 6 

Total  540  18 
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UNITĂȚI DE CURS LA LIBERA ALEGERE  

ELECTIVES 

Cod/ 
Code 

Modulul / disciplina 
Module / discipline 

Total 
ore 

Total 
Hours 

Inclusiv 
Including 

Numărul de ore pe tipuri 

de activități 
Number of hours per 

activities Forma de 
evaluare 

Assessment 

Număr 

de 
credite 

 
Credits 
ECTS 

Contact 
direct 

Contact 
Hours 

Studiu 
individual 

Independent 
Study 

C
ur

s 
L

ec
tu

re
 

Se
m

i n
ar

 
Se

m
in

ar
s 

L
ab

or
at

or
 

L
ab

or
at

or
y 

W
or

k 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
ANUL I/ 1st year of study 

Semestrul I (15 săptămâni)/ 1st Semester (15 weeks) 

G.01.LA.0.54 

Limba Italiană pentru 

comunicare și afaceri  
Italian language for 
communication and 
business 

120 60 60  60  

Examen                                                                                              
Exam 

4 

Semestrul II (15 săptămâni)/ 2nd Semester (15 weeks) 

G.02.LA.0.55 

Limbi străine pentru 
afaceri (engleză, 

franceză, germane) 
Foreign languages 
business (English, French, 
German) 

120 60 60  60  

Examen                                                                                              
Exam 

4 

G.02.LA.0.56 

Limba Italiană pentru 

comunicare și afaceri  
Italian language for 
communication and 
business 

120 60 60  60  

Examen                                                                                              
Exam 

4 

Total  anul I/ Total number  for the 1st year 360 180 180  180   12 
ANUL II/ 2nd year of study 

Semestrul III (15 săptămâni)/ 3rd Semester (15 weeks) 

S.03.LA.0.57 Excel pentru afaceri 
Excel for business 120 60 60 30  30 

Examen                                                                                              
Exam 4 

G.03.LA.0.58 

Limbi străine pentru 

afaceri (engleză, 

franceză, germane) 
Foreign languages 
business (English, French , 
German) 

120 60 60  60  

Examen                                                                                              
Exam 

4 

Semestrul IV (13 săptămâni)/ 4th Semester (13 weeks) 

S.04.LA.0.59 Guvernanţa corporativă  
Corporate governance 120 52 68 26 26   Examen                                                                                              

Exam 4 

S.04.LA.1.60 
 

Previziune economică 
Economic forecasting 120 52 68 26 26   Examen                                                                                              

Exam 4 

Total  anul II/ Total number  for the 2nd year 480 224 256 82 112 30  16 
ANUL III/ 3rd  year of study 

Semestrul V (15 săptămâni)/ 5th Semester (15 weeks) 

S.05.LA.0.61 

Sisteme de gestiune a 
bazelor de date 
Database management 
systems 

120 45 75 30   15 

Examen                                                                                              
Exam 4 

G.05.LA.0.62 

Limba Italiană pentru 

comunicare și afaceri  
Italian language for 
communication and 
business 

120 60 60  60  

Examen                                                                                              
Exam 

4 

Semestrul VI (7 săptămâni)/ 6th Semester (7 weeks) 

S.06.LA.0.63 Contabilitatea în ONG 
Accounting in NGO 60 28 32 14 14  

Examen                                                                                              
Exam 2 

Total  anul III/ Total number for the 3rd year 300 133 167 44 74 15  10 
TOTAL/ Total Number of Hours 1140 537 603 126 384 45  38 
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FORMA DE EVALUARE FINALĂ A PROGRAMULUI DE STUDII 
FINAL EVALUATION  

 

Nr. d/o Examenul de licenţă/ Final Evaluation Perioada 
Term 

Credite/ 
Credits ECTS 

1 Examen de licenţă: CONTABILITATE 
License exam: ACCOUNTING 

Iunie 
June 

2 

2 Teza de licenţă 
Licentiate final research project  

Iunie 
June 

3 

 
 
 

MINIMUM CURRICULAR  
CURRICULAR PREREQUISITE   

Cod Modulul / disciplina 
Module / discipline 

Total 
ore 

Total 
no. 

hours 

Inclusiv 
Including 

Numărul de ore pe tipuri de 

activități 
Number of hours per activities 

F
or

m
a 

de
 e

va
lu

ar
e/

 
A

ss
es

sm
en

t 

N
u

m
ă

r 
d

e
 c

re
d

it
e/

 
C

re
di

ts
 E

C
TS

 

Contact 
direct 

Contact 
Hours 

Studiu 
individu

al 
Independ
ent study 

Curs 
Cours

e 

Seminar 
Seminar 

Laborator 
Laboratory 

work 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

F.01.O.0.05 Bazele contabilității 
Basis of Accounting 150 90 60 45 45 - ex. 5 

F.01.O.0.02 Teorie economică I 
Economic theory I 180 75 105 30 45 - ex. 6 

F.01.O.0.03 
Moneda şi credit 
Currency and credit 120 60 60 30 30 - ex. 4 

F.02.O.0.12 Management 
Management  150 75 75 30 45 - ex. 5 

F.02.O.0.08 Marketing și logistică 
Marketing and Logistics 150 75 75 30 45 - ex. 5 

F.03.O.0.20 Finanţe 
Finance 

150 75 75 30 45 - ex. 5 

  
Total / Total  900 450 450 195 255 -   30 
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NOTĂ EXPLICATIVĂ 

     EXPLANATORY NOTE 

 
1. Descrierea programului de studii.  

Programul de studii universitare de licență Contabilitate (180 credite) este organizat de către 

Facultatea de Științe Economice a Universității de Stat din Moldova, responsabil: Departamentul 
Contabilitate și Informatică economică.  

Programul de studii 0411.1 „Contabilitate” corespunde domeniului fundamental al științei, 

culturii și tehnicii - 04 Business, Administrare și Drept;  domeniul general de studiu – 041 Stiințe 

economice; domeniul de formare profesională -0411 Contabilitate.  

Programul de licență „Contabilitate” este organizat în conformitate cu Codul Educaţiei al 

Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014, Regulamentul de organizare a studiilor superioare 
de licență (ciclul I) și integrate, aprobat prin Ordinul MECC nr. 1625 din 12.12.2019;  

Nomenclatorul domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învățămîntul superior, 

aprobat prin H.G. nr. 482 din 28.06.2017; Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul 

superior în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu, aprobat prin ordinul Ministrului 

Educaţiei nr. 1046 din 29.10.2015; Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 

006-14), aporbat prin Ordinul nr. 22 al Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei din 

03.03.2014; Planul Cadru pentru studii superioare de licență (ciclul I), de master (ciclul II), și 

integrate, aprobat prin ordinul MECCM nr. 120 din 10.02.2020; Carta universitară a USM, 

Regulamentul instituţional cu privire la formarea profesională în cadrul Universitatii de Stat din 

Moldova, ciclul I, studii superioare licenta și ciclul II studii superioare master, aprobat la 
01.12.2015. 

Durata studiilor - 3 ani învățământ cu frecvență, 4 ani învățământ cu frecvență redusă; 
Credite de studiu - 180 credite ECTS, 1 Credit ECTS - 30 ore; 
Forma de organizare - Învățământ cu frecvență, învățământ cu frecvență redusă. 

 
2. Cunoștințe, abilități și competențe asigurate de programul de studii 

Acest program vizează dezvoltarea competențelor în domeniul contabilității. Planul de învățământ 

este axat pe discipline generale, socio-umane, fundamentale și de specialitate oferind competențe 

generale și profesionale. 

Competențele generale dezvoltate în program sunt:  
 

1. Cunoașterea conceptelor, teoriilor și metodelor de bază ale științei economice în raport cu 

problemele teoretice și practice tipice; 
2. Utilizarea metodelor, instrumentelor și tehnicilor de cercetare economică în contextul 

elaborării de proiecte, rapoarte, previziuni și alte demersuri profesionale; 
3. Interpretarea informației economice și reglementărilor în domeniu, utilizând aparatul 

metodologic cantitativ și calitativ în contextul luării deciziilor economice; 
4. Organizarea eficientă a activității economice în condiții de autonomie și în echipă; 
5. Proiectarea unui comportament rațional și eficient al producătorului/ întreprinzătorului/ 

consumatorului adecvat situațiilor tipice economiei de piață; 
6. Evaluarea economică, financiară, managerială, normativă a elementelor mecanismului 

pieței în raport cu utilizarea rațională a resurselor financiare, materiale, informaționale și 

umane. 

În corelație cu CNC, dar și prin discuții în cadrul ședinței de lucru a Comisiei de calificări, 

formată din reprezentații pieței muncii, absolvenți, personal academic și studenți, au fost stabilite 

următoarele competențe profesionale: 
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C1 Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură 

financiar-contabilă în în raport cu problemele teoretice și practice contabile; 
C2 Identificarea metodelor de înregistrare a operațiunilor contabile în conformitate cu politica 

de contabilitate a entității și reglmentările în domeniu; 
C3 Executarea de operatiuni tipice și activități de analiză, cercetare, sinteza și planificare în 

domeniul contabilității, utilizând metode cantitative și calitative de cercetare economică; 
C4 Realizarea de studii/ proiecte/rapoarte care vizează diagnosticarea problemelor tipice de 

functionare și fundamentarea deciziilor financiare cu aplicarea instrumentarului specific 

contabilității, auditului, analizei economico-financiare; 
C5 Aplicarea eficientă a standardelor naţionale şi internaţionale în activitatea contabilă, de 

raportare financiară și de audit; 
C6 Utilizarea tehnologiilor informaționale specifice domeniului pentru organizarea 

contabilității și realizarea lucrărilor de evidenţă contabilă şi gestiune fiscală; 
C7 Prelucrarea informaţiilor cu metode specifice, inclusiv cu utilizarea tehnologiilor 

informaționale de comunicare, în vederea întocmirii de rapoarte financiar- contabile și/sau 

fiscale, situațiilor financiare individuale și consolidate; 
C8 Utilizarea informațiilor contabile și financiare pentru fundamentarea actului decizional în 

cadrul entităților economice și publice. 

În plan academic programul de licență ”Contabilitate” caută să promoveze gândirea critică, 

interpretarea și abstractizarea semnificației dintr-o varietate de surse, sistematizarea, analiza și 

interpretarea informațiilor necesare pentru luarea deciziilor, inclusiv abilitățile numerice și 

cantitative, utilizarea eficientă a TIC, abilități de prezentare şi aptitudini de lucru independent și în 

grup în baza studiilor de caz, proiectelor şi lucrărilor aplicative și interdisciplinare. Pentru 
realizarea acestui deziderat studenților li se oferă o pregatire practică temeinică, pe baza unui 

suport curricular bazat pe problemele cele mai actuale ale contabilității, auditului, fiscalității, 

raportării financiare, analizei economico-financiare, eticii profesionale ș.a. 
 

3. Obiectivele programului de studii, inclusive corespunderea acestora misiunii 
universității 

Obiectivul general al programului de licență „Contabilitate” vizează dezvoltarea de cunoştinţe, 

practici specifice şi competenţe necesare specialiştilor contabili în desfășurarea și organizarea 

contabilităţii modern pentru a corespunde cerințelor actuale şi de perspectivă a pieței de muncă 

locale şi internaționale. Prin însuşirea de cunoştinţe teoretice solide şi dezvoltarea de abilităţi 

practice şi de cercetare, tinerilor absolvenţi li se facilitează accesul ca profesionişti pe piaţa 

muncii, personalități integre cu competențe corespunzătoare unor ocupații din grupele de bază 

2411 ”Contabili”, 2413 ”Analişti financiari”, 2422 ”Specialişti în domeniul politicilor 

administrative”, 2631 ”Economişti” ale Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova. 
Misiunea programului de licență "Contabilitate" se încadrează în coordonatele misiunii generale 

a Universităţii de Stat din Moldova și consta în formarea de specialişti de înaltă calificare, 

competitivi pe piața națională și internațională în domeniul contabilității, auditului, analizei 

economio-financiare, capabili să valorifice eficient bazele de date și informațiile cu caracter 

economic, contabil, fiscal, financiar și de altă natură și să aplice corespunzător legislația națională 

și internațională pentru a soluționa probleme teoretice şi practice tipice domeniului. 
Obiectivele de formare specifice programului ”Contabilitate”: 
a) Cunoașterea celor mai importante concepte, teorii și metode specifice domeniului 

financiar-contabil și utilizarea corespunzătoare a acestora în comunicarea profesională; 
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b) Dezvoltarea capacității de sintetizare, prelucrare și interpretare a informațiilor cu 

specifice domeniului contabilității, de rezolvare a unor probleme de bază și evaluare a 

concluziilor posibile; 
c) Dezvoltarea abilităților de prelucrare și gestionare a bazelor de date și tehnologiilor 

informaționale, astfel încât sa ofere utilizatorilor rapoarte și informații de calitate; 
d) Formarea capacității de evaluare a problemelor specifice de contabilitate și manifestarea 

spiritului de inițiativă în analiza și rezolvarea acestora; 
e) Capacitatea de organizare eficientă a activității profesionale și de adaptare la condițiile 

muncii în echipă. 
Aceste obiective corespund misiunii Universității de Stat din Moldova și sunt corelate cu 

următoarele documente strategice:  
 Planul Strategic al Universității de Stat din Moldova pentru perioada 2016-2020, prin 

obiectivele strategice: Dezvoltarea și consolidarea calității ofertei educaționale; 

Intensificarea și creșterea calității activităților de colaborare universitară internațională; 

Creșterea gradului de internaționalizare a activităților academice; 
 Strategia de cercetare și inovare la Universitatea de Stat din Moldova pentru perioada 2015 

– 2020, prin obiectivele: Afilierea Universității la un sistem integrat de informare privind 

strategiile de cercetare științifică și competițiile naționale și internaționale lansate pentru 
obținerea proiectelor; 

 Plan strategic instituțional de internaționalizare pentru anii 2018-2020, prin obiectivele: 
Intensificarea și creșterea calității activităților de colaborare universitară internațională; 

Creșterea gradului de internaționalizare. 
Scopul strategic al Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova 2030” în domeniul 

educației constă în „... echiparea tuturor oamenilor, de la vîrstă fragedă, pe tot parcursul vieții, cu 

cunoștințe, abilități și competențe necesare pentru a-și valorifica cît mai bine potențialul atît în 

viața personală, cît și în cea profesională, precum și pentru a se adapta cît mai ușor la imperativele 

timpului, în special la cele ce țin de dezvoltarea durabilă”. Astfel, planul de învățământ la 

programul de licență „Contabilitate” contribuie la realizarea acestui scop strategic prin: adaptarea 

sistemului educațional pentru promovarea educației centrate pe cel ce învață, care îl ajută să 

cunoască provocările dezvoltării durabile și să dezvolte aptitudini, abilități și competențe soft 

(„soft skills”), precum gîndirea critică și creativă, colaborarea, flexibilitatea, tehnologiile 

informaționale, antreprenoriat, care îi vor ajuta să ia decizii, să soluționeze probleme, să comunice 

eficient, să își cunoască și să își exercite drepturile, să gestioneze timpul ș.a. 
Programul de licență este proiectat și organizat în concordanță cu Standardele de Calitate 

Naționale și Europene și în concordanță cu rigorile față de asigurarea calităţii procesului de 

învăţământ superior şi a serviciilor educaţionale prestate stipulate în Carta USM (art.4) și 

Managementul calității universitare (cap. IX, art.46). Calitatea programului este asigurată prin 

utilizarea metodelor interactive de predare și tehnologiilor inovative integrate în procesul didactic, 
care facilitează transformarea cunoștințelor teoretice în abilități practice. În mare parte sunt 

promovate diferite metode, inclusiv învățarea prin proiecte, analiza studii de caz, problematizare 

etc. Periodic are loc actualizarea programului în urmă consultațiilor cu angajatorii, Comisia de 

Calificări la domeniul Contabilitate și Audit, absolvenții și profesorii în domeniu și coordonarea 

procesului de elaborare cu standardele de asigurare a calității. 
 

4. Racordarea programului de studii și a conținuturilor din Planul de învățământ la 

tendințele internaționale din domeniu  

Programul de învățământ „Contabilitate” este acreditat la nivel internațional, începând cu 

înmatricularea 2016, de către ACCA – Asociația Experților Contabili Autorizați (the Association of 
Chartered Certified Accountants), cu sediul în Glasgow, Marea Britanie. ACCA este cel mai mare 

organism profesional global al contabililor profesioniști, și oferă calificări de elită practicienilor cu 
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abilități și ambiții din întreaga lume, care sunt în căutarea unei cariere bine remunerate în domeniul 

contabil. Calificarea ACCA este cea mai importantă calificare profesională în cadrul ACCA și oferă 

cunoștințe și abilități relevante pentru orice afacere. ACCA promovează cele mai înalte standarde 
profesionale, etice și de guvernare. 

Avantajele absolvenților în obținerea Calificării ACCA 

Absolvind programul de învățământ „Contabilitate” din cadrul USM, candidații în obținerea 

calificării ACCA sunt scutiți de susținerea a 8 examene din cele 14 examene necesare pentru 
obținerea certificatului de calificare ACCA. 

Beneficii pentru Contabilii certificați ACCA 

 Calificările ACCA sunt recunoscute de către autoritățile de reglementare în domeniul 

contabilității și de educație din întreaga lume; 

 Calificările ACCA sunt comparabile cu nivelele de educație din întreaga lume, reprezentând 

un standard al calității; 

 Calificările ACCA certifică competențe în contabilitate financiară și managerială, ceea permite 

angajarea în diferire sfere ale economiei și sunt recunoscute de către angajatori la nivel 

național și internațional. 

 Calificările ACCA permit beneficierea de facilități la obținerea altor calificări internaționale. 
 

5. Evaluarea așteptărilor sectorului economic și social. 

La elaborarea acestui plan de învățământ s-a luat în considerare reforma sistemului contabil 

national, care a produs schimbări semnificative în contextul armonizării Reglementărilor contabile 

naționale la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 

privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale 

anumitor tipuri de întreprinderi, precum și modificările operate la Codul Fiscal al RM cu aplicare 

din 01.01.2020. Punte de legătură dintre politicile naționale și realizarea acestora prin programul 
de licență „Contabilitate” este Planul Strategic 2016-2020 al USM, un obiectiv al căruia este 

Dezvoltarea şi consolidarea calităţii ofertei educaţionale și Planul Strategic 2016-2020 al 
Facultății Științe Economice. 

Conform Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova contabilii planifică, organizează şi 

administrează sistemele de contabilitate pentru persoane fizice şi persoane juridice (instituţii). 
Unele ocupaţii clasificate aici se referă la analizarea şi examinarea situaţiilor contabile şi 

financiare ale persoanelor fizice şi ale persoanelor juridice, pentru a asigura acurateţea şi 
conformitatea cu standardele şi procedurile contabile stabilite. Obligațiile de bază ale acestora 

includ: consultarea, planificarea și implementarea controlului bugetar și contabil; pregătirea 

declarațiilor asupra impozitului pe venit; acordarea consultațiilor în domeniul fiscal și stabilirea 

previziunilor privind beneficiile și bugetul; controlul dărilor de seamă și a documentelor contabile; 
elaborarea și controlul sistemelor de determinare a costurilor produselor, mărfurilor și serviciilor; 

pregătirea și prezentarea rapoartelor financiare conducerii unității, acționarilor, altor organe 
ierarhic superioare.  
De asemenea, au fost analizate fișe ale posturilor ale unor companii mari și mici, au fost 

chestionați angajatorii referitor la asteptările acestora cu privire la cunoștințele și competențele 

formate în cadrul programului Contabilitate. 

6. Consultarea partenerilor în procesul de elaborare a programului de studii 

În conformitate cu art. 8 al Regulamentului USM privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și 

evaluarea periodică a programelor de studii s-a efectuat analiza mediului intern și extern în 

vederea identificării nevoii de instruire și formare profesională. În acest scop au fost aplicate 
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chestionare (angajatori, absolvenți, cadre didactive, studenți). În baza Raportului de evaluare al 

programului s-au formulat competențele profesionale ale programului. 

7. Relevanța programului de studii pentru piața muncii 

Absolvenții programului pot urma o carieră în entități publice, private, organizații non-
guvernamentale, ca specialiști și experți în domeniile: contabilitate, audit. sau pot urma o carieră 

de analist financiar, sau în orice altă poziție care necesită o cunoaștere a contabilității, auditului, 

fiscalității, analizei economice și abilități analitice. De asemenea, ei pot presta servicii 
profesionale financiar-contabile de asistență, consultanță fiscală și servicii specifice externalizării 
contabilității și expertizei economico-financiare. Necesitatea specialiștilor în domeniul 

Contabilității fost consultată cu Comisia de calificări la domeniul Contabilitate și Audit, precum și 

la întâlnirile cu partenerii de pe piața muncii ai USM. Din punct de vedere al perspectivelor de 
angajare estimate, acest program este solicitat pe piata muncii. Majoritatea absolvenților 

programului sunt angajați în domeniul vizat. 
 

8. Posibilitățile de angajare a absolvenților 

În conformitate cu Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova, programul de studii 
de licență Contabilitate este orientat spre următoarele posturi ocupaţionale: 
Codul 
ocupaţiei/ 
Occupation 
code 

Titlul ocupaţiei / Title occupation 

241101 Auditor financiar 
241102 Auditor intern 
241103 Contabil 
241104 Contabil-expert 
241105 Contabil-revizor 
241106 Controlor tezaur 
241108 Stagiar în activitatea de audit 
241301 Analist financiar  
242204 Auditor intern în autoritățile publice   
242210 Controlor-revizor (inclusiv superior, principal) în autoritățile publice și în 

subdiviziunile lor teritoriale           
242107 Specialist în planificarea, controlul şi raportarea performanţei economice 
263109 Economist contracte şi reclamaţii 
263110 Economist desfaceri 
263111 Economist evidenţă contabilă şi analiza activităţii economice 
335201 Inspector fiscal  
335202 Inspector fiscal principal  
335203 Inspector fiscal superior 
335204 Specialist în problemele perceperii fiscale 
121102 Contabil-şef 
121105 Director financiar 
121107 Director economic 
121119 Şef secţie economico-financiară  
121120 Şef serviciu economico-financiar  
121110 Manager (în compartimente economico-financiare) 
121111 Manager financiar 
121112 Manager relații financiare 
121115 Şef compartiment economico-financiar şi administrativ 
121116 Şef contabilitate secţie de producţie 
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9. Accesul la studii după finalizarea programului de studii 
Absolvenții obțin o calificare de nivel 6 corespunzător ISCED/CEC și Cadrului Național al 

Calificărilor Învăţămînt Superior, Ciclul I Licență. 
Titlul obţinut: Licențiat în ştiinţe economice.  
Absolvenții programului de studii, care au obținut titlul – Licențiat în Științe economice au 
următoarele oportunități de continuare a studiilor: 

 Programe de master – nivelul 7 ISCED în domeniul Științe economice; 
 Programe de master – nivelul 7 ISCED în alte domenii cu acumularea minimului 

curricular; 
 Programe de formare continuă pe tot parcursul vieții. 

 



MATRICEA CORELĂRII FINALITĂȚILOR DE STUDIU A PROGRAMULUI CU CELE ALE   UNITĂȚILOR DE CURS/MODULELOR 
CORRELATION MATRIX FINALITY OF THE STUDY PROGRAM WITH THE COURSE UNITS / MODULES 

 

Unități de conținut/Competențe 
Content units / Competencies 

Codul unității 

de curs/ 
Course Unit 
Code 

Nr. credite 
ECTS 

Number of 
ECTS credits 

Competențe / Competencies 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

Matematică economică 
Economic mathematics 

F.01.O.0.01 6   +    + + 

Teorie economică I 
Economic theory I F.01.O.0.02 6 +  +      

Moneda şi credit 
Currency and credit F.01.O.0.03 4 +   +    + 

Dreptul afacerilor 
Business rights F.01.O.0.04 5 + +   +    

Bazele contabilității 
Basis of Accounting F.01.O.0.05 5 + +     +  

*Limba străină în afaceri 
*Foreign language in business G.01.O.0.06 4 +        

Educaţia fizică 
Physical education G.01.O.0.07 -         

Marketing și logistică 
Marketing and Logistics F.02.O.0.08 5 +       + 

Teorie economică II 
Economic theory II F.02.O.0.09 6 +   +     

Statistica economică 
Economic statistics F.02.O.0.10 5   + +   +  

Tehnologii informaţionale de comunicare 
Information communication technologies G.02.O.0.11 4      + + + 

Management 
Management  F.02.O.0.12 5 +   +    + 

Filozofie 
Philosophy 
Politologie 
Politology 
Sociologie 
Sociology 
Republica Moldova: istorie, politică, societate 
Republic of Moldova: history, politics, society 
Instituțiile juridico-statale din Republica 
Moldova 
Legal-State Institutions of the Republic of 
Moldova 

U.02.A.0.13 
 

U.02.A.0.14 
 

U.02.A.0.15 
 

U.02.A.0.16 
 

U.02.A.0.17 
 

 
 

5 +        

Educaţia fizică 
Physical education G.02.O.0.18 -         

Contabilitatea financiară I S.03.O.1.19 5 + +   +   + 
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Financial Accounting I 
Finanţe 
Finance F.03.O.0.20 5 +  +     + 

Econometrie 
Econometrics F.03.O.0.21 4   + +   +  

Analiza gestionară 
Management analysis F.03.O.0.22 5 +  + +   + + 

Contabilitatea managerială 
Management accounting 

S.03.O.1.23 
 

5  +  +   + + 

Psihologie 
Psychology 
Istoria culturii și civilizației 
History of culture and civilization 
Integrare europeană 
European Integration 
Cultura comunicării interper-sonale și  

organizaționale 
Culture of interpersonal and organizational 
communication 
Etica și estetica 
Ethics and aesthetics 

U.03.A.0.24 
 

U.03.A.0.25 
 
 

U.03.A.0.26 
 
 

U.03.A.0.27 
 

U.03.A.0.28 

4 +        

Educaţia fizică 
Physical education 

G.03.O.0.29 -         

Practica de inițiere în specialitate 
Specialty initiation practice  2   + +  + +  

Contabilitatea financiară II 
Financial Accounting II S.04.O.1.30 5 + +   +   + 

Contabilitatea impozitelor 
Accounting of taxes 

S.04.O.1.31 
 

5 + +   +   + 

Fiscalitate  
Taxation 

S.04.O.1.32 5 +   +    + 

Sisteme informaționale în contabilitate 
Accounting Information Systems 
Sisteme de procesare electronică 
Electronic processing systems 

S.04.A.1.33 
 

S.04.A.1.34 
6  + + +  + +  

Contabilitatea societăților de asigurări 
Accounting of insurance companies 
Bazele asigurărilor şi reasigurărilor 
Fundamentals of Insurance and Reinsurance 

S.04.A.1.35 
 
 

S.04.A.1.36 

5 +   +   + + 

Educaţia fizică 
Physical education 

G.04.O.0.37 -         

Practica de specialitate I 
Specialty practice I 

 
4  + + + + + +  

Contabilitate și raportarea financiară conform 

IFRS 
S.05.A.1.38 

 
6 + +   +   + 



17 
 

Accounting and financial reporting according to 
IFRS 
Politici şi opţiuni contabile conform IFRS 
Policies and accounting options under IFRS 

 
 
 

S.05.A.1.39 
Contabilitatea bancară 
Bank accounting 
Activitate bancară 
Banking activity 

S.05.A.1.40 
 
 

S.05.A.1.41 

3 + +   +  + + 

Instrumente manageriale de performanță 
Performance management tools S.05.O.1.42 

 
 
 

5 

+  + +    + 

Analiza situaţiilor financiare 
Analysis of financial statements S.05.O.1.43 4   + +  + + + 

Management financiar 
Financial management  

S.05.O.1.44 5 +   +    + 

Audit financiar/  
Financial audit 
 

S.05.O.1.45 5 + + + +   + + 

Proiect de cercetare S.05.O.1.46 2 +  + + + + + + 
Etică profesională 
Professional ethics G.06.O.0.47 4 +    +   + 

Leadership și Managementul resurselor 
umane 
Leadership and Human resources management 

F.06.O.0.48 4 +   +     

Contabilitatea în instituţiile publice 
Accounting in public institutions 
Contabilitatea în ramuri 
Accounting in branches 

S.06.A.1.49 
 

S.06.A.1.50 
2 + +   +    

Audit intern 
Internal Audit 

S.06.O.1.51 3 +  +  + +  + 

Practica de specialitate II 
Specialty practice II      6  + + + + + + + 

Practica de cercetare                                                   
Reseach practice 

 
 

6 + +  + + + + + 

Examenul de licență 
Final examination 

 5 + + + + + + + + 

 


