
PROGRAMUL DE STUDIU: Gestiunea financiar –contabila a afacerii 

Unitatea de curs: Microeconomie concurențială 

Specialitatea: Antreprenoriat şi Administrarea Afacerii, Gestiunea financiar –contabila a afacerii 
Codul disciplinei: 

F.01.O.001.1 

 

Numărul de credite: 

5 

Semestrul: 

I 

Durata: 

150 ore 

Tipuri de activităţi: 

Curs: 20 

Seminar: 20 

Laborator: - 

Numărul de ore Numărul de studenţi: 

15 Contact direct 

40 

Contact indirect / 

Studiu individual 

110 

Precondiţii: Cunoştinţele minime necesare pentru studierea acestui curs este teoria economică 
Finalităţile cursului: Demonstrarea competenţei distinctive a viitorului economist; Cunoaşterea strategiilor 

concurenţiale şi relaţionale; Formarea abilităţilor de gîndire creative în scopul modelării proceselor 

economice; Dezvoltarea aptitudinilor privind gestionarea problemelor financiare; Să fie promotor al 

schimbării într-un mediu complex; Să evalueze şi să îmbunătăţească performanţa strategică a echipelor; Să 

comunice eficient utilizînd şi tehnologiile informaţionale; Să integreze cunoştinţe şi propună soluţii, stabilite 

prin cercetare, la diverse probleme din mediul profesional; Să proiecteze şi planifice afacerile în funcţie de 

priorităţi (de a elabora strategii, obiective, de a anticipa activitatea şi rezultatele); Să răspundă problematicilor 

sociale, ştiinţifice şi etice care apar în muncă şi studiu 

Conţinut:  

Formarea cererii pe piaţă -elemente de teoria consumatorului. Elemente de teoria producătorului. Cererea şi 

oferta. Echilibrul microeconomic. Piaţa şi mecanismele ei de funcţionare. Tipologia pieţelor. Concurenţa 

economică. Strategii concurenţiale. Monopolul. Monopsonul. Concurenţa monopolistă. Oligopolul. Strategii 

concureţiale – oligopolul omogen; oligopolul diferenţiat. Politici concurenţiale şi legislaţii anti-trust. Instituţii 

cu atribuţii în domeniul protecţiei concurenţei. 

Metode de predare şi învăţare: Conversația; Dezbaterea; Brainstorming-ul; Metoda „ciorchinelui”; 

„Metoda piramidei; Studiul de caz, Testul, Portofoliul, Referatul, Documentarea științifică. 

Modalităţi de evaluare:  

Evaluare orală: conversație, expunere, dialog, autoevaluare; 

Evaluare formativă/scrisă: teste, proiecte, eseuri, portofoliul electronic.  

Evaluarea finală: examenul în formă scrisă/on-line. Instrumentariul de evaluare: testele/ testele on-

line 

Condiţii de obţinere a creditelor: Prarticiparea activă la ore, acumularea notelor la seminare, 

realizarea evaluărilor formative și a lucrului individual. Promovarea examenului (scris).   

Titularul cursului: Birlea Sv., dr., conf.univ 

Limba de predare: româna 

Alte informaţii: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unitatea de curs: Econometrie și statistică economică  

Specialitatea: Antreprenoriat şi Administrarea Afacerii, Gestiunea financiar –contabila a afacerii 

Codul disciplinei: 
F.01.O.001.2 

 

Numărul de credite: 

5 

Semestrul: 

I 

Durata: 

150 ore 

Tipuri de activităţi: 

Curs: 20 

Seminar: 20 

Laborator: - 

Numărul de ore Numărul de studenţi: 

15 Contact direct 

40 

Contact indirect / 

Studiu individual 

110 

Precondiţii: Cunoştinţele minime necesare pentru studierea acestui curs este managementul calităţii 

Finalităţile cursului: Să dobandeasca cunoştinţe şi abilităţi de prelucrare a datelor statistice 

necesare previzionării, organizării şi coordonării administrării afacerilor; Să efectueze studii de 

fezabilitate; Să asigure desfăşurarea activităţilor în conformitate cu legile şi normele stabilite; Să 

rezolve probleme prin integrarea surselor de informaţii complexe, cîteodată incomplete, în contexte 

noi şi necunoscute; Să fie promotor al schimbării într-un mediu complex; Să evalueze şi să 

îmbunătăţească performanţa strategică a echipelor; Să comunice eficient utilizînd şi tehnologiile 

informaţionale; Să integreze cunoştinţe şi propună soluţii, stabilite prin cercetare, la diverse 

probleme din mediul profesional; Să proiecteze şi planifice afacerile în funcţie de priorităţi (de a 

elabora strategii, obiective, de a anticipa activitatea şi rezultatele); Să răspundă problematicilor 

sociale, ştiinţifice şi etice care apar în muncă şi studiu 

Conţinut: Concepte de bază utilizate  în investigarea statistică a fenomenelor social-economice. 

Etapele cercetării statistice. Tipologia observărilor statistice. Erorile de observare statistică; 

controlul informaţiilor culese.  Metode de sistematizare primară a datelor statistice. Tabele statistice. 

Serii statistice. Reprezentarea grafica a datelor statistice. Cercetarea selectivă. Metode şi procedee 

elementare de analiză a existenţei şi formei de legătură dintre fenomene şi procese economice. 

Metode analitice de măsurare şi analiză a legăturii dintre fenomene şi procese economice. Funcţiile 

indicilor statistici. Indicatorii statistici ai potenţialului economic. Locul şi rolul econometriei în 

sistemul ştiinţelor economice. Conceptul de sistem cadru pentru interpretarea fenomenului 

econometric. Importanţa conceptului de sistem managerial econometric. Sistematizarea modelelor 

econometrice utilizate în economie. Modele econometrice liniare și neliniare. Modele unifactoriale 

și modele multifactoriale. Modele econometrice cu o singură ecuaţie şi cu ecuaţii multiple. Modele 

econometrice euristice sau raţionale şi modele decizionale sau operaţionale.  Modele statice şi 

modele dinamice. Modele econometrice parţiale şi globale (agregate). Definirea şi identificarea unui 

model unifactorial. 

Metode de predare şi învăţare: Conversația; Dezbaterea; Brainstorming-ul; Metoda „ciorchinelui”; 

„Metoda piramidei; Studiul de caz, Testul, Portofoliul, Referatul, Documentarea științifică. 

Modalităţi de evaluare:  

Evaluare orală: conversație, expunere, dialog, autoevaluare; 

Evaluare formativă/scrisă: teste, proiecte, eseuri, portofoliul electronic.  

Evaluarea finală: examenul în formă scrisă/on-line. Instrumentariul de evaluare: testele/ testele on-

line 

Condiţii de obţinere a creditelor: Prarticiparea activă la ore, acumularea notelor la seminare, 

realizarea evaluărilor formative și a lucrului individual. Promovarea examenului (scris).   

Titularul cursului: Birlea Sv., dr., conf.univ 

Limba de predare: româna 

Alte informaţii: 

 

 

 

 



 

Unitatea de curs: Strategii macroeconomice fiscale și bugetare  

Specialitatea: Gestiunea financiar –contabila a afacerii 

Codul disciplinei: 

F.01.O.002 

 

Numărul de credite: 

5 

Semestrul: 

I 

Durata: 

150 ore 

Tipuri de activităţi: 

Curs: 20 

Seminar: 20 

Laborator: - 

Numărul de ore Numărul de studenţi: 

15 Contact direct 

40 

Contact indirect / 

Studiu individual 

110 

Precondiţii: Cunoştinţele minime necesare în economie 

Finalităţile cursului:  

• Să demonstreze capacitatea de a aplica, transfera şi combina cunoştinţe şi deprinderi în situaţii şi 

medii de muncă diverse, în vederea realizării activităţilor cerute la locul de muncă, la nivel calitativ; 

• Să raţionalizeze structura resurselor materiale, financiare şi umane în scopul optimizării rezultatelor 

financiare la întreprindere; să gestioneze resursele financiare în domeniul asigurărilor prin aplicarea 

actelor normative din domeniu;  

• Să stabilească strategii şi să promoveze politici fiscale şi bugetare la macronivel; să determine 

schema cea mai eficientă / adecvată de planificare fiscală pentru agentul economic respectiv  

• Să formuleze sarcini, să manifeste abilităţi de organizare a activităţilor şi de verificare a acestora 

• Să cunoască legislaţia specifică în domeniul financiar-contabil, rolul raportării financiare 

• Să proiecteze strategii şi politici de dezvoltare a întreprinderii; 

• Să demonstreze capacităţi în analiza rapoartelor financiare şi în adoptarea deciziilor economice şi de 

conducere 

• Să manifeste abilităţi de colectare, sintetizare şi structurare a informaţiei de diverse categorii şi 

complexităţi necesare pentru fundamentarea unor cercetări ale domeniului financiar; 

• Să posede şi să promoveze etică profesională, valori de integritate morală şi socială; să răspundă 

problematicilor sociale, ştiinţifice şi etice care apar în procesul de studiu şi comunicare; 

• Să utilizeze cunoştinţe teoretice, analitice şi practice specializate, avansate în domeniile Finanţe şi 

Contabilitate. 

Conţinut: Abordări conceptuale și comparative ale bugetului public; Aspecte teoretice privind bugetul public 

și rolul acestuia în cadrul economiei naționale. Structura bugetului public şi procesul bugetar în Republica 

Moldova. Finanţele publice ale Uniunii Europene – evoluţie şi conţinut. Planificarea bugetară; Esența și 

geneza conceptului de planificare strategică a bugetului public. Conexiunea dintre politicile publice, 

planificarea strategică și bugetare. Cadrul pe Termen Mediu - instrument eficient de planificare a bugetului în 

lume și în Republica Moldova. Reforma în domeniul planificării strategice a bugetului public național în 

Republica Moldova și identificarea problematicii în domeniu. Analiza implementării bugetării bazate pe 

performanță în administrația publică centrală din Republica Moldova și direcțiile de dezvoltare a sistemului 

de evaluare a performanței. Strategia „Moldova 2030”. 

Metode de predare şi învăţare: Conversația; Dezbaterea; Brainstorming-ul; Metoda „ciorchinelui”; 

„Metoda piramidei; Studiul de caz, Testul, Portofoliul, Referatul, Documentarea științifică. 

Modalităţi de evaluare:  

Evaluare orală: conversație, expunere, dialog, autoevaluare; 

Evaluare formativă/scrisă: teste, proiecte, eseuri, portofoliul electronic.  

Evaluarea finală: examenul în formă scrisă/on-line. Instrumentariul de evaluare: testele/ testele on-line 

Condiţii de obţinere a creditelor: Participarea activă la ore, acumularea notelor la seminare, realizarea 

evaluărilor formative și a lucrului individual. Promovarea examenului (scris).   
Titularul cursului: Nedelcu Ana, dr., conf.univ 

Limba de predare: româna 

Alte informaţii: 

 

 

 

 



Unitatea de curs: Activitatea contabilă – evoluție și perspective 

Specialitatea: Gestiunea financiar –contabila a afacerii 

Codul disciplinei: 

S.01.O.003 

 

Numărul de credite: 

5 

Semestrul: 

I 

Durata: 

150 ore 

Tipuri de activităţi: 

Curs: 20 

Seminar: 20 

Laborator: - 

Numărul de ore Numărul de studenţi: 

15 Contact direct 

40 

Contact indirect / 

Studiu individual 

110 

Precondiţii: Cunoştinţele minime necesare în contabilitate 

Finalităţile cursului:  

• Să demonstreze capacitatea de a aplica, transfera şi combina cunoştinţe şi deprinderi în situaţii şi 

medii de muncă diverse, în vederea realizării activităţilor cerute la locul de muncă, la nivel calitativ; 

• Să raţionalizeze structura resurselor materiale, financiare şi umane în scopul optimizării rezultatelor 

financiare la întreprindere; să gestioneze resursele financiare în domeniul asigurărilor prin aplicarea 

actelor normative din domeniu;  

• Să poată verifica corectitudinea înregistrării operaţiunilor economice şi financiare 

•  Să demonstreze cunoștințe privind conţinutul documentelor primare şi să posede capacitatea de 

elaborare şi prelucrare a lor 

• Să stabilească strategii şi să promoveze politici fiscale şi bugetare la macronivel; să determine 

schema cea mai eficientă / adecvată de planificare fiscală pentru agentul economic respectiv  

• Să demonstreze capacitatea de a folosi diferite tipuri de programe specializate 

• Să verifice corectitudinea elaborării rapoartelor, să propună soluţii în cazul constatării unor erori; 

• Să colecteze informaţie veridică în scopul aprecierii situaţiei economico-financiare a întreprinderii şi 

estimării corecte a valorii acesteia;  

•  Să formuleze sarcini, să manifeste abilităţi de organizare a activităţilor şi de verificare a acestora 

• Să cunoască legislaţia specifică în domeniul financiar-contabil, rolul raportării financiare 

• Să proiecteze strategii şi politici de dezvoltare a întreprinderii; 

• Să demonstreze capacităţi în analiza rapoartelor financiare şi în adoptarea deciziilor economice şi de 

conducere 

• Să manifeste abilităţi de colectare, sintetizare şi structurare a informaţiei de diverse categorii şi 

complexităţi necesare pentru fundamentarea unor cercetări ale domeniului financiar; 

• Să posede şi să promoveze etică profesională, valori de integritate morală şi socială; să răspundă 

problematicilor sociale, ştiinţifice şi etice care apar în procesul de studiu şi comunicare; 

• Să utilizeze cunoştinţe teoretice, analitice şi practice specializate, avansate în domeniile Finanţe şi 

Contabilitate. 

Conţinut: Reforma contabilă în RM; Profesia contabilă; Informația contabilă; Contabilitatea RM între IFRS 

și Directivele Europene. Calculația costurilor: particularități și probleme. Rolul controlului de gestiune în 

contabilitatea entității economice. Aspecte noi privind contabilitatea entității economice. 

Metode de predare şi învăţare: Conversația; Dezbaterea; Brainstorming-ul; Metoda „ciorchinelui”; 

„Metoda piramidei; Studiul de caz, Testul, Portofoliul, Referatul, Documentarea științifică. 

Modalităţi de evaluare:  

Evaluare orală: conversație, expunere, dialog, autoevaluare; 

Evaluare formativă/scrisă: teste, proiecte, eseuri, portofoliul electronic.  

Evaluarea finală: examenul în formă scrisă/on-line. Instrumentariul de evaluare: testele/ testele on-line 

Condiţii de obţinere a creditelor: Participarea activă la ore, acumularea notelor la seminare, realizarea 

evaluărilor formative și a lucrului individual. Promovarea examenului (scris).   
Titularul cursului: Iachimovschi Anatol, dr., conf.univ 

Limba de predare: româna 

Alte informaţii: 

 

 

 

 



Instituția de învățământ 

superior 
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul  

Facultatea Economie, Inginerie și Științe Aplicate 

Domeniul general de studii Științe economice 

Domeniul de specializare Business și Administrare 

Ciclul/nivelul de studii Master 

Programul de studii Antreprenoriat și Administrarea Afacerilor 

Unitatea de curs/modul 

 

METODOLOGIA ȘI ETICA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ECONOMICE  

 

Codul disciplinei: F.01.O.003 Număr de credite: 

5 

Semestrul: 

I 

Durata:  

15 săptămâni 

Tipuri de activități: 

Curs: 20 

Seminar: 20 

Laborator: - 

Număr of ore Numărul de studenți: 

14 
Contact direct: 

40 

Contact indirect/ 

Studiu individual 

110 

Precondiții:  cunoașterea unor elemente de bază din istoria economiei, micro şi macro economiei, 

drept şi legislație economică, management, etică şi proprietate intelectuală 

Finalitățile cursului:  Dezvoltarea abilităților în cercetarea științifică prin conexiunii interdisciplinare cu 

disciplinele teoretice şi aplicative. Cunoașterea sistemului de noțiuni şi concepte din 

științele economice. Cunoașterea normelor şi exigențelor în cercetarea științifică 

economică contemporană. 

Competențe profesionale • Familiarizarea studenților cu etapele şi strategiile cercetării științifice 

economice, cu analiza rațională a fenomenelor şi proceselor economice, 

creșterea competitivității şi calității activităților şi proiectelor științifice. 

• Însușirea şi dezvoltarea abilităților elaborării şi susținerii unor referate, 

rapoarte, documente pentru analiză şi decizie. 

• Însușirea şi dezvoltarea abilităților elaborării şi susținerii tezei de master. 

• Cunoașterea sistemelor bibliografice şi de accesarea a datelor din rețelele 

naționale şi internaționale. 

Competențe transversale • Aplicarea doctrinei şi deontologiei profesionale în executarea unor analize  

economice  interdisciplinare. 

• Relevarea rolului funcțional şi performant al cercetării științifice economice în 

scopul responsabilizării şi responsabilității  în finalizării studiilor şi elaborarea 

tezei de master.  

• Respectarea și dezvoltarea valorilor eticii profesionale. 

Conținutul (descriptiv):  Concepte generale despre cercetare și metodele de cercetare științifică. Proiectarea 

cercetării științifice. Documentarea științifică și sinteza bibliografică. Obținerea 

accesului la informații.  Alegerea strategiilor metodologice de cercetare. Cercetarea 

empirică: Metode și modalități de colectare a datelor. Analiză datelor: calitativă și 

cantitativă. Verificarea ipotezelor şi fundamentarea concluziilor științifice economice. 

Elaborarea lucrărilor științifice. Susținerea publică a lucrării științifice..  

Metode de predare și 

învățare:    

- Comunicare sincronă prin predare, evaluare colegială (inter pares/ peer review) 

și activități de mentorat (în cadrul orelor de curs, on-line și față în față în clasă). 

- Comunicare asincronă prin e-platformă (MOODLE), activități de grup, forumuri 

de întrebări și răspunsuri, interacțiune online, cercetare bazată pe proiecte. 

Modalități de evaluare:  examinarea proiectului scris și a prezentării sale publice, testare on-line 

Condiții de obținere a 

creditelor:  

Frecventarea a cel puțin 30 de ore de curs. Elaborarea (în scris) conform cerințelor 

cursului (inclusiv – obligatoriu - expertizarea anti plagiat) și susținerea publică a 

Raportului științific. Promovarea examenului (Raportul științific scris (60%) + 

prezentarea publică a Raportului științific (40%)) cu nota minimă 5 din 10. 

Coordonator de disciplină 

Titularul cursului  

POPA ANDREI, profesor universitar, doctor habilitat în științe economice 

Limba de predare Română 

Alte informații  

 

 

 

 



Unitatea de curs: COMPORTAMENT ORGANIZAŢIONAL 

Specialitatea: Gestiunea Financiar-Contabilă a Afacerii 

Codul disciplinei: 

S.01.A.104/ 

F.01.A.105 

Numărul de credite: 

5 

Semestrul: 

I 

Durata: 

150 ore 

Tipuri de activităţi: 

Curs: 20 

Seminar: 20 

Laborator: - 

Numărul de ore Numărul de studenţi: 

15 Contact direct 

40 

Contact indirect / 

Studiu individual 

110 

Precondiţii: - 
Finalităţile cursului: Să utilizeze cunoştinţe teoretice şi practice specializate, avansate în domeniul Business 

şi Administrare; Să demonstreze capacități analitice privitoare la inovațiile din domeniul Business şi 

Administrare; Să asigure desfăşurarea activităţilor în conformitate cu legile şi normele stabilite; Să rezolve 

probleme prin integrarea surselor de informaţii complexe, cîteodată incomplete, în contexte noi şi 

necunoscute; Să demonstreze leadership în contexte de muncă sau de studiu care sînt necunoscute, complexe 

și imprevizibile și care solicită rezolvarea problemelor implicînd mulți factori care interacționeaza; Să 

demonstreze autonomie în procesul de învățare și muncă; Să contribuie la asigurarea  cu resurse financiare și 

materiale a proiectelor; Să comunice eficient utilizînd şi tehnologiile informaţionale; Să cunoască aria de 

competență și implicare a managerilor de la diferite niveluri ierarhice; Să răspundă problematicilor sociale, 

ştiinţifice şi etice care apar în muncă şi studiu. 

Conţinut: Introducere în comportamentul organizaţional. Fundamentele comportamentului  

organizaţional. Motivarea. Lidershipul. Procesele organizaţionale. Dinamica organizaţională 

Metode de predare şi învăţare: Conversația; dezbaterea, Brainstorming-ul, Conversația; Metoda 

„ciorchinelui”; „Metoda piramidei; studiul de caz, testul, portofoliul, referatul, documentarea 

științifică. 

Modalităţi de evaluare:  

Evaluare orală: conversație, expunere, dialog, autoevaluare; 

Evaluare formativă/scrisă: teste, proiecte, eseuri, portofoliul electronic.  

Evaluarea finală: examenul în formă scrisă/on-line. Instrumentariul de evaluare: testele/ testele on-

line 

Condiţii de obţinere a creditelor: Prarticiparea activă la ore, acumularea notelor la seminare, 

realizarea evaluărilor formative și a lucrului individual. Promovarea examenului (scris).   

Titularul cursului: Todos Irina, dr., conf.univ 

Limba de predare: româna 

Alte informaţii: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unitatea de curs: Gestiunea fiscală a entității 

Specialitatea: Gestiunea financiar –contabila a afacerii 

Codul disciplinei: 

S.02.O.006 

 

Numărul de credite: 

5 

Semestrul: 

I 

Durata: 

150 ore 

Tipuri de activităţi: 

Curs: 20 

Seminar: 20 

Laborator: - 

Numărul de ore Numărul de studenţi: 

15 Contact direct 

40 

Contact indirect / 

Studiu individual 

110 

Precondiţii: Cunoştinţele minime necesare în fiscalitate 

Finalităţile cursului:  

• Să demonstreze capacitatea de a aplica, transfera şi combina cunoştinţe şi deprinderi în situaţii şi 

medii de muncă diverse, în vederea realizării activităţilor cerute la locul de muncă, la nivel calitativ; 

• Să raţionalizeze structura resurselor materiale, financiare şi umane în scopul optimizării rezultatelor 

financiare la întreprindere; să gestioneze resursele financiare în domeniul asigurărilor prin aplicarea 

actelor normative din domeniu;  

• Să poată verifica corectitudinea înregistrării operaţiunilor economice şi financiare 

•  Să demonstreze cunoștințe privind conţinutul documentelor primare şi să posede capacitatea de 

elaborare şi prelucrare a lor 

• Să stabilească strategii şi să promoveze politici fiscale şi bugetare la macronivel; să determine 

schema cea mai eficientă / adecvată de planificare fiscală pentru agentul economic respectiv  

• Să demonstreze capacitatea de a folosi diferite tipuri de programe specializate 

• Să verifice corectitudinea elaborării rapoartelor, să propună soluţii în cazul constatării unor erori; 

• Să colecteze informaţie veridică în scopul aprecierii situaţiei economico-financiare a întreprinderii şi 

estimării corecte a valorii acesteia;  

•  Să formuleze sarcini, să manifeste abilităţi de organizare a activităţilor şi de verificare a acestora 

• Să cunoască legislaţia specifică în domeniul financiar-contabil, rolul raportării financiare 

• Să proiecteze strategii şi politici de dezvoltare a întreprinderii; 

• Să demonstreze capacităţi în analiza rapoartelor financiare şi în adoptarea deciziilor economice şi de 

conducere 

• Să manifeste abilităţi de colectare, sintetizare şi structurare a informaţiei de diverse categorii şi 

complexităţi necesare pentru fundamentarea unor cercetări ale domeniului financiar; 

• Să posede şi să promoveze etică profesională, valori de integritate morală şi socială; să răspundă 

problematicilor sociale, ştiinţifice şi etice care apar în procesul de studiu şi comunicare; 

• Să utilizeze cunoştinţe teoretice, analitice şi practice specializate, avansate în domeniile Finanţe şi 

Contabilitate. 

Conţinut: gestiunea fiscală, eficacitatea fiscală şi strategia întreprinderii; sistemul fiscal în Republica 

Moldova; gestiunea fiscală şi riscul fiscal; optimizarea fiscală la întreprindere; dubla impunere. 

Metode de predare şi învăţare: Conversația; Dezbaterea; Brainstorming-ul; Metoda „ciorchinelui”; 

„Metoda piramidei; Studiul de caz, Testul, Portofoliul, Referatul, Documentarea științifică. 

Modalităţi de evaluare:  

Evaluare orală: conversație, expunere, dialog, autoevaluare; 

Evaluare formativă/scrisă: teste, proiecte, eseuri, portofoliul electronic.  

Evaluarea finală: examenul în formă scrisă/on-line. Instrumentariul de evaluare: testele/ testele on-line 

Condiţii de obţinere a creditelor: Participarea activă la ore, acumularea notelor la seminare, realizarea 

evaluărilor formative și a lucrului individual. Promovarea examenului (scris).   
Titularul cursului: Nedelcu Ana, dr., conf.univ 

Limba de predare: româna 

Alte informaţii: 

 

 

 

 



Unitatea de curs: Contabilitatea financiară avansată 

Specialitatea: Gestiunea financiar –contabila a afacerii 

Codul disciplinei: 

S.02.O.007.1 

 

Numărul de credite: 

10 (per modul) 

Semestrul: 

II 

Durata: 

100 ore 

Tipuri de activităţi: 

Curs: 14 

Seminar: 14 

Laborator: - 

Numărul de ore Numărul de studenţi: 

15 Contact direct 

28 

Contact indirect / 

Studiu individual 

72 

Precondiţii: Cunoştinţele minime necesare în contabilitate 

Finalităţile cursului:  

• Să demonstreze capacitatea de a aplica, transfera şi combina cunoştinţe şi deprinderi în situaţii şi 

medii de muncă diverse, în vederea realizării activităţilor cerute la locul de muncă, la nivel calitativ; 

• Să poată verifica corectitudinea înregistrării operaţiunilor economice şi financiare 

• Să demonstreze cunoștințe privind conţinutul documentelor primare şi să posede capacitatea de 

elaborare şi prelucrare a lor 

• Să demonstreze capacitatea de a folosi diferite tipuri de programe specializate 

• Să verifice corectitudinea elaborării rapoartelor, să propună soluţii în cazul constatării unor erori;

  

• Să verifice corectitudinea datelor registrelor contabile 

• Să cunoască legislaţia specifică în domeniul financiar-contabil, rolul raportării financiare 

• Să demonstreze capacităţi în analiza rapoartelor financiare şi în adoptarea deciziilor economice şi de 

conducere 

• Să posede şi să promoveze etică profesională, valori de integritate morală şi socială; să răspundă 

problematicilor sociale, ştiinţifice şi etice care apar în procesul de studiu şi comunicare; 

• Să utilizeze cunoştinţe teoretice, analitice şi practice specializate, avansate în domeniile Finanţe şi 

Contabilitate. 
Conţinut: Abordări conceptuale ale reglementării contabilităţii. Funcțiile și rolul contabilității 

financiare.Procedura de elaborare a politicilor contabile. Abordări conceptuale ale reglementării contabilităţii. 

Funcțiile și rolul contabilității financiare. Probleme privind recunoaşterea şi evaluarea elementelor situaţiilor 

financiare. Etapele de bază în realizarea ciclului contabil. Dificultăți legate de recunoaşterea şi evaluarea 

elementelor situațiilor financiare. Prioritățile actuale în evoluția contabilităţii financiare. Probleme ale 

contabilităţii activelor imobilizate. Metode de contabilizarea a activelor circulante. Cerinţe de prezentare a 

informaţiilor privind activele  în situaţiile financiare. Probleme ale contabilităţii capitalului propriu. 

Tratamentul contabil al datoriilor financiare, comerciale și calculate. Aspecte dificile ale contabilităţii 

veniturilor şi cheltuielilor. Cerinţe de prezentare a informaţiilor privind capitalul propriu și datoriile în 

situaţiile financiare.Expunerea informaţiilor privind veniturile şi cheltuielile în situaţiile financiare. Principiile 

de bază ale contabilității și raportării financiare. Bilanțul în viziunea reglementărilor contabile internaționale. 

Raportarea performanţei financiare a entităţii. Obiectivul raportării financiare cu scop general. 
Metode de predare şi învăţare: Conversația; Dezbaterea; Brainstorming-ul; Metoda „ciorchinelui”; 

„Metoda piramidei; Studiul de caz, Testul, Portofoliul, Referatul, Documentarea științifică. 

Modalităţi de evaluare:  

Evaluare orală: conversație, expunere, dialog, autoevaluare; 

Evaluare formativă/scrisă: teste, proiecte, eseuri, portofoliul electronic.  

Evaluarea finală: examenul în formă scrisă/on-line. Instrumentariul de evaluare: testele/ testele on-line 

Condiţii de obţinere a creditelor: Participarea activă la ore, acumularea notelor la seminare, realizarea 

evaluărilor formative și a lucrului individual. Promovarea examenului (scris).   
Titularul cursului: Iachimovschi Anatol, dr., conf.univ 

Limba de predare: româna 

Alte informaţii: 

 

 

 

 



Unitatea de curs: Contabilitatea managerială avansată 

Specialitatea: Gestiunea financiar –contabila a afacerii 

Codul disciplinei: 

S.02.O.007.2 

 

Numărul de credite: 

10 (per modul) 

Semestrul: 

II 

Durata: 

100 ore 

Tipuri de activităţi: 

Curs: 14 

Seminar: 14 

Laborator: - 

Numărul de ore Numărul de studenţi: 

15 Contact direct 

28 

Contact indirect / 

Studiu individual 

72 

Precondiţii: Cunoştinţele minime necesare în contabilitate 

Finalităţile cursului:  

• Să demonstreze capacitatea de a aplica, transfera şi combina cunoştinţe şi deprinderi în situaţii şi 

medii de muncă diverse, în vederea realizării activităţilor cerute la locul de muncă, la nivel calitativ; 

• Să poată verifica corectitudinea înregistrării operaţiunilor economice şi financiare 

• Să demonstreze cunoștințe privind conţinutul documentelor primare şi să posede capacitatea de 

elaborare şi prelucrare a lor 

• Să demonstreze capacitatea de a folosi diferite tipuri de programe specializate 

• Să verifice corectitudinea elaborării rapoartelor, să propună soluţii în cazul constatării unor erori;

  

• Să verifice corectitudinea datelor registrelor contabile 

• Să cunoască legislaţia specifică în domeniul financiar-contabil, rolul raportării financiare 

• Să demonstreze capacităţi în analiza rapoartelor financiare şi în adoptarea deciziilor economice şi de 

conducere 

• Să posede şi să promoveze etică profesională, valori de integritate morală şi socială; să răspundă 

problematicilor sociale, ştiinţifice şi etice care apar în procesul de studiu şi comunicare; 

• Să utilizeze cunoştinţe teoretice, analitice şi practice specializate, avansate în domeniile Finanţe şi 

Contabilitate. 
Conţinut: Conceptul de contabilitate managerială: obiectul de studiu, funcții și interconexiunea dintre 

contabilitatea managerială și contabilitatea financiară: deosebiri și asemănări. Conținutul și componența 

costurilor de producție. Clasificarea costurilor de producție ale entității. Contabilitatea costurilor directe și 

repartizabile. Contabilitatea și repartizarea costurilor indirecte de producție. Contabilitatea  costurilor 

activității auxiliare. Esența metodelor de calculație a costurilor. Metoda globală. Metoda pe comenzi. Metoda 

de calculație pe faze. Esența metodei „standard cost”. Etapele de aplicare a metodei standard cost. Esența 

metodei „direct costing”. Etapele de aplicare a metodei  direct costing. Esența metodei „target-costing”. 

Etapele de aplicare a metodei   target-costing. Esența metodei „ABC-costing”. Etapele de aplicare a metodei 

ABC-costing. Particularitățile controlului de gestiune. Instrumentele controlului de gestiune. 
Metode de predare şi învăţare: Conversația; Dezbaterea; Brainstorming-ul; Metoda „ciorchinelui”; 

„Metoda piramidei; Studiul de caz, Testul, Portofoliul, Referatul, Documentarea științifică. 

Modalităţi de evaluare:  

Evaluare orală: conversație, expunere, dialog, autoevaluare; 

Evaluare formativă/scrisă: teste, proiecte, eseuri, portofoliul electronic.  

Evaluarea finală: examenul în formă scrisă/on-line. Instrumentariul de evaluare: testele/ testele on-line 

Condiţii de obţinere a creditelor: Participarea activă la ore, acumularea notelor la seminare, realizarea 

evaluărilor formative și a lucrului individual. Promovarea examenului (scris).   
Titularul cursului: Nedelcu Ana, dr., conf.univ 

Limba de predare: româna 

Alte informaţii: 

 

 

 

 

 



Unitatea de curs: Standarde internaţionale de raportare financiară 

Specialitatea: Gestiunea financiar –contabila a afacerii 

Codul disciplinei: 

S.02.O.007.3 

 

Numărul de credite: 

10 (per modul) 

Semestrul: 

II 

Durata: 

100 ore 

Tipuri de activităţi: 

Curs: 14 

Seminar: 14 

Laborator: - 

Numărul de ore Numărul de studenţi: 

15 Contact direct 

28 

Contact indirect / 

Studiu individual 

72 

Precondiţii: Cunoştinţele minime necesare în contabilitate 

Finalităţile cursului:  

• Să demonstreze capacitatea de a aplica, transfera şi combina cunoştinţe şi deprinderi în situaţii şi 

medii de muncă diverse, în vederea realizării activităţilor cerute la locul de muncă, la nivel calitativ; 

• Să poată verifica corectitudinea înregistrării operaţiunilor economice şi financiare 

• Să demonstreze cunoștințe privind conţinutul documentelor primare şi să posede capacitatea de 

elaborare şi prelucrare a lor 

• Să demonstreze capacitatea de a folosi diferite tipuri de programe specializate 

• Să verifice corectitudinea elaborării rapoartelor, să propună soluţii în cazul constatării unor erori;

  

• Să verifice corectitudinea datelor registrelor contabile 

• Să cunoască legislaţia specifică în domeniul financiar-contabil, rolul raportării financiare 

• Să demonstreze capacităţi în analiza rapoartelor financiare şi în adoptarea deciziilor economice şi de 

conducere 

• Să posede şi să promoveze etică profesională, valori de integritate morală şi socială; să răspundă 

problematicilor sociale, ştiinţifice şi etice care apar în procesul de studiu şi comunicare; 

• Să utilizeze cunoştinţe teoretice, analitice şi practice specializate, avansate în domeniile Finanţe şi 

Contabilitate. 
Conţinut: Caracteristicile calitative ale informaţiilor financiare conform IFRS. Elementele situațiilor 

financiare. Metode de pregătire a situaţiilor financiare și de raportare financiară interimară. Practicile 

contabile internaționale de raportarea a informațiilor privind activele, capitalul propriu și datoriile entității. 

Raportarea financiară în condițiile grupurilor de entități. Proceduri aferente trecerii la IFRS. Prezentarea 

elementelor contabile în situațiilor financiare. Conținutul politicilor contabile în conformitate cu standardele 

internaționale de raportare financiară. Raportarea informaţiilor privind evaluarea la valoare justă, părţile 

afiliate și intereselor existente în alte entități. Tratamentul contabil al efectelor variaţiei cursurilor de schimb 

valutar. 
Metode de predare şi învăţare: Conversația; Dezbaterea; Brainstorming-ul; Metoda „ciorchinelui”; 

„Metoda piramidei; Studiul de caz, Testul, Portofoliul, Referatul, Documentarea științifică. 

Modalităţi de evaluare:  

Evaluare orală: conversație, expunere, dialog, autoevaluare; 

Evaluare formativă/scrisă: teste, proiecte, eseuri, portofoliul electronic.  

Evaluarea finală: examenul în formă scrisă/on-line. Instrumentariul de evaluare: testele/ testele on-line 

Condiţii de obţinere a creditelor: Participarea activă la ore, acumularea notelor la seminare, realizarea 

evaluărilor formative și a lucrului individual. Promovarea examenului (scris).   
Titularul cursului: Iachimovschi Anatol, dr., conf.univ 

Limba de predare: româna 

Alte informaţii: 

 

 

 

 

 

 



Unitatea de curs: „Gestiunea financiar -contabilă” 
Programul:  ,,Gestiunea Financiar – Contabilă a Afacerii”  
Codul disciplinei: 
S.02.O.008.1 

Numărul de credite: 5 Semestrul: II Durata: 150 ore 

Tipuri de activităţi: 
Curs 20 
Seminar 20 
Laborator -/- 

Numărul de ore   150 Numărul de studenţi: 

Contact direct (zi) 
40 

Contact indirect/ 
Studiu individual 

110 

Precondiţii 
Finalităţile disciplinei: 

1. Să demonstreze capacitatea de a aplica, transfera şi combina cunoştinţe şi deprinderi în 

situaţii şi medii de muncă diverse, în vederea realizării activităţilor cerute la locul de muncă, 

la nivel calitativ; 

2. Să demonstreze cunoștințe privind conţinutul documentelor primare şi să posede capacitatea 

de elaborare şi prelucrare a lor 

3. Să aleagă şi să utilizeze metode de analiză şi evaluare financiară; să stabilească politici şi 

strategii de gestionare a activităţii economico-financiare, să aplice şi să analizeze indicatorii 

de apreciere a eficienţei activităţii de asigurare; să formuleze strategii de gestiune a 

veniturilor şi cheltuielilor în cadrul societăţii de asigurare; să aplice tehnici şi metode de 

optimizare a acestora  

4. Să demonstreze capacitatea de a folosi diferite tipuri de programe specializate 

5. Să verifice corectitudinea elaborării rapoartelor, să propună soluţii în cazul constatării unor 

erori; 

6. Să colecteze informaţie veridică în scopul aprecierii situaţiei economico-financiare a 

întreprinderii şi estimării corecte a valorii acesteia;  

7. Să colecteze şi să interpreteze date cu privire la sistemul financiar şi instrumentele politicii 

bugetar-fiscale  

8. Să verifice corectitudinea datelor registrelor contabile 

9. Să formuleze sarcini, să manifeste abilităţi de organizare a activităţilor şi de verificare a 

acestora 

10. Să cunoască legislaţia specifică în domeniul financiar-contabil, rolul raportării financiare 

11. Să proiecteze bugete utilizînd diferite metode de planificare bugetară; să proiecteze scheme 

de optimizare fiscală naţională şi internaţională, utilizînd convenţiile internaţionale  

12. Să manifeste abilităţi de colectare, sintetizare şi structurare a informaţiei de diverse categorii 

şi complexităţi necesare pentru fundamentarea unor cercetări ale domeniului financiar; 

13. Să utilizeze cunoştinţe teoretice, analitice şi practice specializate, avansate în domeniile 

Finanţe şi Contabilitate. 

Conţinut (descriptoriu): 1. Conceptul, esența și conținutulmanagementului financiar al întreprinderii. 

2. Gestiunea financiar-contabilă a întreprinderii și standardele internaționale de contabilitate IFRS. 

3. Gestiunea activelor curente a întreprinderii. Practici naționale și internaționale. 4. 

Gestiunea datoriilor pe termen scurt în cadrul întreprinderii. Practici naționale și internaționale. 

5. Costul si structura capitalului intreprinderii. Practici naționale și internaționale. 6. Politici de 

dividende, acceptate de întreprinderi. Practici naționale și internaționale. 7. Gestiunea

 situatiilor de insolvabilitate a întreprinderii. Reglementările legislative naționale. 
Metode de predare şi învăţare:  Expunerea, explicaţia, prelegerea, conversaţia euristică, problematizarea, 

lectura explicativă, observaţia, experimentul, demonstraţia, modelarea, algoritmizarea, lucrările practice, 

Brainstorming, Discuţia ghidată. 
Modalităţi de evaluare: Lucrări de laborator, referate, portofolii, studii de caz, proiecte. 
Condiţii de obţinere a creditelor: insuşirea prelegerilor, evaluarea curentă, însuşirea seminariilor şi al lucrului 

individual, însuşirea examenului în formă scrisă. 

Coordonator de disciplină: Miron Oxana 

Titularul cursului: Miron Oxana 

Limba de predare: română 

Alte informaţii  -- 

 



Unitatea de curs: „Diagnostic financiar ” 
Programul: ,,Gestiunea Financiar – Contabilă a Afacerii”  
Codul disciplinei: 
S.02.O.008.2 

Numărul de credite: 5 Semestrul: II Durata: 150 ore 

Tipuri de 

activităţi: 
Curs 20 
Seminar 20 
Laborator -/- 

Numărul de ore   150 Numărul de studenţi: 

Contact direct (zi/fr) 
40 

Contact indirect/ 
Studiu individual 

110 

Precondiţii 
Finalităţile disciplinei: 

1. Să demonstreze capacitatea de a aplica, transfera şi combina cunoştinţe şi deprinderi în 

situaţii şi medii de muncă diverse, în vederea realizării activităţilor cerute la locul de muncă, 

la nivel calitativ; 

2. Să raţionalizeze structura resurselor materiale, financiare şi umane în scopul optimizării 

rezultatelor financiare la întreprindere; să gestioneze resursele financiare în domeniul 

asigurărilor prin aplicarea actelor normative din domeniu;  

3. Să poată verifica corectitudinea înregistrării operaţiunilor economice şi financiare 

4. Să demonstreze cunoștințe privind conţinutul documentelor primare şi să posede capacitatea 

de elaborare şi prelucrare a lor 

5. Să aleagă şi să utilizeze metode de analiză şi evaluare financiară; să stabilească politici şi 

strategii de gestionare a activităţii economico-financiare, să aplice şi să analizeze indicatorii 

de apreciere a eficienţei activităţii de asigurare; să formuleze strategii de gestiune a 

veniturilor şi cheltuielilor în cadrul societăţii de asigurare; să aplice tehnici şi metode de 

optimizare a acestora  

6. Să stabilească strategii şi să promoveze politici fiscale şi bugetare la macronivel; să 

determine schema cea mai eficientă / adecvată de planificare fiscală pentru agentul economic 

respectiv  

7. Să demonstreze capacitatea de a folosi diferite tipuri de programe specializate 

8. Să colecteze informaţie veridică în scopul aprecierii situaţiei economico-financiare a 

întreprinderii şi estimării corecte a valorii acesteia;  

9. Să verifice corectitudinea datelor registrelor contabile 

10. Să cunoască legislaţia specifică în domeniul financiar-contabil, rolul raportării financiare 

11. Să proiecteze strategii şi politici de dezvoltare a întreprinderii; 

12. Să proiecteze bugete utilizînd diferite metode de planificare bugetară; să proiecteze scheme 

de optimizare fiscală naţională şi internaţională, utilizînd convenţiile internaţionale  

13. Să demonstreze capacităţi în analiza rapoartelor financiare şi în adoptarea deciziilor 

economice şi de conducere 

14. Să posede şi să promoveze etică profesională, valori de integritate morală şi socială; să 

răspundă problematicilor sociale, ştiinţifice şi etice care apar în procesul de studiu şi 

comunicare; 
Conţinut (descriptoriu): 1. Conceptul de diagnostic al întreprinderii. 2. Metodologia diagnosticului 

financiar. 3. Diagnosticul bonităţii întreprinderii. 4. Diagnosticul structurii financiare a întreprinderii. 

5. Diagnosticul gestionării resurselor. 6. Diagnosticul randamentului resurselor utilizate. 7. Evaluarea 

stării potenţialului financiar. 
Metode de predare şi învăţare:  Expunerea, explicaţia, prelegerea, conversaţia euristică, problematizarea, 

lectura explicativă, observaţia, experimentul, demonstraţia, modelarea, algoritmizarea, lucrările practice, 

Brainstorming, Discuţia ghidată. 
Modalităţi de evaluare: Lucrări de laborator, referate, portofolii, studii de caz, proiecte. 
Condiţii de obţinere a creditelor: insuşirea prelegerilor, evaluarea curentă, însuşirea seminariilor şi al 

lucrului individual, însuşirea examenului în formă scrisă. 
Coordonator de disciplină: Miron Oxana 
Titularul cursului: Miron Oxana 
Limba de predare: română 
Alte informaţii  -- 



 

 

Unitatea de curs: „Dreptul muncii” 

Programul: ,,Gestiunea Financiar – Contabilă a Afacerii”  

Codul disciplinei: 

F.02.A.009 

Numărul de credite: 

5 

Semestrul: II Durata: 150 ore 

Tipuri de activităţi: 

Curs 20 

Seminar 20 

Laborator -/- 

Numărul de ore   150 Numărul de studenţi: 

Contact direct 

(zi/fr) 

40 

Contact indirect/ 

Studiu individual 

110 

Precondiţii 

Finalităţile disciplinei: 

1. Să demonstreze capacitatea de a aplica, transfera şi combina cunoştinţe şi deprinderi în situaţii şi 

medii de muncă diverse, în vederea realizării activităţilor cerute la locul de muncă, la nivel calitativ; 

2. Să raţionalizeze structura resurselor materiale, financiare şi umane în scopul optimizării 

rezultatelor financiare la întreprindere; să gestioneze resursele financiare în domeniul asigurărilor 

prin aplicarea actelor normative din domeniu;  

3. Să aleagă şi să utilizeze metode de analiză şi evaluare financiară; să stabilească politici şi strategii 

de gestionare a activităţii economico-financiare, să aplice şi să analizeze indicatorii de apreciere a 

eficienţei activităţii de asigurare; să formuleze strategii de gestiune a veniturilor şi cheltuielilor în 

cadrul societăţii de asigurare; să aplice tehnici şi metode de optimizare a acestora  

4. Să stabilească strategii şi să promoveze politici fiscale şi bugetare la macronivel; să determine 

schema cea mai eficientă / adecvată de planificare fiscală pentru agentul economic respectiv  

5 Să verifice corectitudinea datelor registrelor contabile 

6. Să formuleze sarcini, să manifeste abilităţi de organizare a activităţilor şi de verificare a acestora 

7. Să cunoască legislaţia specifică în domeniul financiar-contabil, rolul raportării financiare 

8. Să demonstreze capacităţi în analiza rapoartelor financiare şi în adoptarea deciziilor economice şi 

de conducere 

9. Să posede şi să promoveze etică profesională, valori de integritate morală şi socială; să răspundă 

problematicilor sociale, ştiinţifice şi etice care apar în procesul de studiu şi comunicare; 

10. Să utilizeze cunoştinţe teoretice, analitice şi practice specializate, avansate în domeniile Finanţe 

şi Contabilitate. 

Conţinut (descriptoriu): 1. Obiectivul, metoda şi sistemul dreptului muncii. 2.Principiile dreptului 

muncii. 3. Izvoarele dreptului muncii. 4. Subiectul dreptului muncii. 5. Rapoartele jurirdice de 

muncă. 6. Reglementarea juridică a parteneriatului social. 7. Contractul individual demuncă. 

8.Timpul de muncă şi timpul de odihnă. 9. Jurisdicţia muncii. 

Metode de predare şi învăţare:  Expunerea, explicaţia, prelegerea, conversaţia euristică, 

problematizarea, lectura explicativă, observaţia, experimentul, demonstraţia, modelarea, simularea, 

algoritmizarea, lucrările practice, Brainstorming, Discuţia ghidată. 

Modalităţi de evaluare: Lucrări de laborator, referate, portofolii, studii de caz, proiecte. 

Condiţii de obţinere a creditelor: insuşirea prelegerilor, evaluarea curentă, însuşirea seminariilor şi 

al lucrului individual, însuşirea examenului în formă scrisă. 

Coordonator de disciplină: Grecu Ion 

Titularul cursului: Grecu Ion 

Limba de predare: română 

Alte informaţii  -- 

 

 

 

 



 
Unitatea de curs: Audit financiar intern și extern 

Specialitatea: Gestiunea financiar –contabila a afacerii 

Codul disciplinei: 

S.03.O.010 

Numărul de credite: 

5 

Semestrul: 

III 

Durata: 

150 ore 

Tipuri de activităţi: 

Curs: 20 

Seminar: 20 

Laborator: - 

Numărul de ore Numărul de studenţi: 

15 
Contact direct 

40 

Contact indirect / 

Studiu individual 

110 

Precondiţii: Cunoştinţele minime necesare în contabilitate 

Finalităţile cursului:  

• Să demonstreze capacitatea de a aplica, transfera şi combina cunoştinţe şi deprinderi în situaţii şi medii de muncă 

diverse, în vederea realizării activităţilor cerute la locul de muncă, la nivel calitativ; 

• Să poată verifica corectitudinea înregistrării operaţiunilor economice şi financiare; 

• Să demonstreze cunoștințe privind conţinutul documentelor primare şi să posede capacitatea de elaborare şi 

prelucrare a lor; 

• Să aleagă şi să utilizeze metode de analiză şi evaluare financiară; să stabilească politici şi strategii de gestionare a 

activităţii economico-financiare, să aplice şi să analizeze indicatorii de apreciere a eficienţei activităţii de asigurare; 

să formuleze strategii de gestiune a veniturilor şi cheltuielilor în cadrul societăţii de asigurare; să aplice tehnici şi 

metode de optimizare a acestora; 

• Să stabilească strategii şi să promoveze politici fiscale şi bugetare la macronivel; să determine schema cea mai 

eficientă / adecvată de planificare fiscală pentru agentul economic respectiv; 

• Să demonstreze capacitatea de a folosi diferite tipuri de programe specializate; 

• Să verifice corectitudinea elaborării rapoartelor, să propună soluţii în cazul constatării unor erori; 

• Să colecteze informaţie veridică în scopul aprecierii situaţiei economico-financiare a întreprinderii şi estimării 

corecte a valorii acesteia;  

• Să colecteze şi să interpreteze date cu privire la sistemul financiar şi instrumentele politicii bugetar-fiscale; 

• Să verifice corectitudinea datelor registrelor contabile; 

• Să formuleze sarcini, să manifeste abilităţi de organizare a activităţilor şi de verificare a acestora; 

• Să cunoască legislaţia specifică în domeniul financiar-contabil, rolul raportării financiare; 

• Să proiecteze strategii şi politici de dezvoltare a întreprinderii; 

• Să proiecteze bugete utilizînd diferite metode de planificare bugetară; să proiecteze scheme de optimizare fiscală 

naţională şi internaţională, utilizînd convenţiile internaţionale; 

• Să demonstreze capacităţi în analiza rapoartelor financiare şi în adoptarea deciziilor economice şi de conducere; 

• Să manifeste abilităţi de colectare, sintetizare şi structurare a informaţiei de diverse categorii şi complexităţi necesare 

pentru fundamentarea unor cercetări ale domeniului financiar; 

• Să posede şi să promoveze etică profesională, valori de integritate morală şi socială; să răspundă problematicilor 

sociale, ştiinţifice şi etice care apar în procesul de studiu şi comunicare; 

• Să utilizeze cunoştinţe teoretice, analitice şi practice specializate, avansate în domeniile Finanţe şi Contabilitate. 

Conţinut: Cadrul jurisdicţional de reglementare a auditului financiar intern și extern. Particularităţile metodologice 

organizatorice și de exercitare a auditului financiar intern. Planificarea auditului situaţiilor financiare în conformitate cu 

Standardele Internaţionale de Audit. Aplicarea tehnicilor și procedurilor de audit financiar în procesul de acumulare a 

probelor de audit. Finalizarea misiunii de audit financiar și prezentarea raportului auditorului independent. 

Metode de predare şi învăţare: Conversația; Dezbaterea; Brainstorming-ul; Metoda „ciorchinelui”; „Metoda 

piramidei; Studiul de caz, Testul, Portofoliul, Referatul, Documentarea științifică. 

Modalităţi de evaluare:  

Evaluare orală: conversație, expunere, dialog, autoevaluare; 

Evaluare formativă/scrisă: teste, proiecte, eseuri, portofoliul electronic.  

Evaluarea finală: examenul în formă scrisă/on-line. Instrumentariul de evaluare: testele/ testele on-line 

Condiţii de obţinere a creditelor: Participarea activă la ore, acumularea notelor la seminare, realizarea evaluărilor 

formative și a lucrului individual. Promovarea examenului (scris).   
Titularul cursului: Iachimovschi Anatol, dr., conf.univ 

Limba de predare: româna 

Alte informaţii: 

 

 

 

 

 



Unitatea de curs: Piața globală a capitalului 

Specialitatea:  Gestiunea financiar –contabila a afacerii 

Codul disciplinei: 

S.03.O.011.1 

 

Numărul de credite: 

5 

Semestrul: 

III 

Durata: 

150 ore 

Tipuri de activităţi: 

Curs: 20 

Seminar: 20 

Laborator: - 

Numărul de ore Numărul de studenţi: 

15 Contact direct 

40 

Contact indirect / 

Studiu individual 

110 

Precondiţii: Cunoştinţele minime necesare pentru studierea acestui curs este managementul riscurilor 

Finalităţile cursului:  

• Să demonstreze capacitatea de a aplica, transfera şi combina cunoştinţe şi deprinderi în situaţii şi 

medii de muncă diverse, în vederea realizării activităţilor cerute la locul de muncă, la nivel calitativ; 

• Să raţionalizeze structura resurselor materiale, financiare şi umane în scopul optimizării rezultatelor 

financiare la întreprindere; să gestioneze resursele financiare în domeniul asigurărilor prin aplicarea 

actelor normative din domeniu;  

• Să elaboreze devize de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice; să elaboreze scheme de 

optimizare fiscală la nivel macro şi micro economic 

• Să aleagă şi să utilizeze metode de analiză şi evaluare financiară; să stabilească politici şi strategii de 

gestionare a activităţii economico-financiare, să aplice şi să analizeze indicatorii de apreciere a 

eficienţei activităţii de asigurare; să formuleze strategii de gestiune a veniturilor şi cheltuielilor în 

cadrul societăţii de asigurare; să aplice tehnici şi metode de optimizare a acestora  

• Să colecteze şi să interpreteze date cu privire la sistemul financiar şi instrumentele politicii bugetar-

fiscale  

• Să proiecteze strategii şi politici de dezvoltare a întreprinderii; 

• Să proiecteze bugete utilizînd diferite metode de planificare bugetară; să proiecteze scheme de 

optimizare fiscală naţională şi internaţională, utilizînd convenţiile internaţionale  

• Să demonstreze capacităţi în analiza rapoartelor financiare şi în adoptarea deciziilor economice şi de 

conducere 

• Să manifeste abilităţi de colectare, sintetizare şi structurare a informaţiei de diverse categorii şi 

complexităţi necesare pentru fundamentarea unor cercetări ale domeniului financiar; 

• Să posede şi să promoveze etică profesională, valori de integritate morală şi socială; să răspundă 

problematicilor sociale, ştiinţifice şi etice care apar în procesul de studiu şi comunicare. 

Conţinut: Evoluţia Sistemului Financiar Internaţional. Globalizarea pieţelor financiare international. Aspecte 

negative ale globalizării: crize şi instabilitate financiară. Contagiunea crizelor financiare la nivel international. 

Avantajele intermedierii financiare pe pieţele international. Tipologia instituţiilor financiare. Instrumentele 

pieţei monetare. Instrumentele pieţei de capital. Instrumentele de investiţie indirectă 

 

Metode de predare şi învăţare: Conversația; Dezbaterea; Brainstorming-ul; Metoda „ciorchinelui”; 

„Metoda piramidei; Studiul de caz, Testul, Portofoliul, Referatul, Documentarea științifică. 

Modalităţi de evaluare:  

Evaluare orală: conversație, expunere, dialog, autoevaluare; 

Evaluare formativă/scrisă: teste, proiecte, eseuri, portofoliul electronic.  

Evaluarea finală: examenul în formă scrisă/on-line. Instrumentariul de evaluare: testele/ testele on-line 

Condiţii de obţinere a creditelor: Prarticiparea activă la ore, acumularea notelor la seminare, realizarea 

evaluărilor formative și a lucrului individual. Promovarea examenului (scris).   

Titularul cursului: Nedelcu Ana, dr., conf.univ 

Limba de predare: româna 

Alte informaţii: 

 

 

 



Unitatea de curs: Finanțare și creditare internațională 

Specialitatea:  Gestiunea financiar –contabila a afacerii 

Codul disciplinei: 

S.03.O.011.2 

 

Numărul de credite: 

5 

Semestrul: 

III 

Durata: 

150 ore 

Tipuri de activităţi: 

Curs: 20 

Seminar: 20 

Laborator: - 

Numărul de ore Numărul de studenţi: 

15 Contact direct 

40 

Contact indirect / 

Studiu individual 

110 

Precondiţii: Cunoştinţele minime necesare pentru studierea acestui curs este managementul riscurilor 

Finalităţile cursului:  

• Să demonstreze capacitatea de a aplica, transfera şi combina cunoştinţe şi deprinderi în situaţii şi 

medii de muncă diverse, în vederea realizării activităţilor cerute la locul de muncă, la nivel calitativ; 

• Să raţionalizeze structura resurselor materiale, financiare şi umane în scopul optimizării rezultatelor 

financiare la întreprindere; să gestioneze resursele financiare în domeniul asigurărilor prin aplicarea 

actelor normative din domeniu;  

• Să elaboreze devize de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice; să elaboreze scheme de 

optimizare fiscală la nivel macro şi micro economic 

• Să aleagă şi să utilizeze metode de analiză şi evaluare financiară; să stabilească politici şi strategii de 

gestionare a activităţii economico-financiare, să aplice şi să analizeze indicatorii de apreciere a 

eficienţei activităţii de asigurare; să formuleze strategii de gestiune a veniturilor şi cheltuielilor în 

cadrul societăţii de asigurare; să aplice tehnici şi metode de optimizare a acestora  

• Să colecteze şi să interpreteze date cu privire la sistemul financiar şi instrumentele politicii bugetar-

fiscale  

• Să proiecteze strategii şi politici de dezvoltare a întreprinderii; 

• Să proiecteze bugete utilizînd diferite metode de planificare bugetară; să proiecteze scheme de 

optimizare fiscală naţională şi internaţională, utilizînd convenţiile internaţionale  

• Să demonstreze capacităţi în analiza rapoartelor financiare şi în adoptarea deciziilor economice şi de 

conducere 

• Să manifeste abilităţi de colectare, sintetizare şi structurare a informaţiei de diverse categorii şi 

complexităţi necesare pentru fundamentarea unor cercetări ale domeniului financiar; 

• Să posede şi să promoveze etică profesională, valori de integritate morală şi socială; să răspundă 

problematicilor sociale, ştiinţifice şi etice care apar în procesul de studiu şi comunicare. 

Conţinut: Rolul balanţei de plăţi externe. Formele de prezentare a balanţei de plăţi. Principii de înregistrare 

în balanţa de plăţi externe. Structura balanţei de plăţi externe. Poziţia investiţională internaţională. Echilibrul 

balanţei de plăţi externe. Tehnici de echilibrare şi finanţare a balanţei de plăţi externe. Plata fără instrumente 

de plată. Plata prin instrumente (mijloace) de plată. Modalităţile internaţionale de plată. Transferul 

internaţional al mesajelor in mecanismul de decontări şi plăţi. Sistemul SWIFT. Creditarea pe termen scurt. 

Creditarea pe termen mediu şi lung. Tehnici speciale de creditare (finanţare). Principalele tipuri de obligaţiuni 

tranzacţionate pe pieţele financiare internaţionale. Etapele emisiunii de obligaţiuni pe pieţele financiare 

internaţionale prin ofertă publică. Costul emisiunii de obligaţiuni pe pieţele internaţionale. Emisiunea de 

acţiuni pe pieţele internaţionale prin ofertă publică. 
Metode de predare şi învăţare: Conversația; Dezbaterea; Brainstorming-ul; Metoda „ciorchinelui”; 

„Metoda piramidei; Studiul de caz, Testul, Portofoliul, Referatul, Documentarea științifică. 

Modalităţi de evaluare:  

Evaluare orală: conversație, expunere, dialog, autoevaluare; 

Evaluare formativă/scrisă: teste, proiecte, eseuri, portofoliul electronic.  

Evaluarea finală: examenul în formă scrisă/on-line. Instrumentariul de evaluare: testele/ testele on-line 

Condiţii de obţinere a creditelor: Prarticiparea activă la ore, acumularea notelor la seminare, realizarea 

evaluărilor formative și a lucrului individual. Promovarea examenului (scris).   

Titularul cursului: Nedelcu Ana, dr., conf.univ 

Limba de predare: româna 

Alte informaţii: 



 
Unitatea de curs: „Tehnologii  informaţionale în contabilitatea întreprinderii” 

Programul: ,,Gestiunea Financiar – Contabilă a Afacerii”  

Codul 

disciplinei: 

S.03.A.012 

Numărul de credite: 5 Semestrul: III Durata: 150 ore 

Tipuri de 

activităţi: 

Curs 20 

Seminar 20 

Laborator -/- 

Numărul de ore   150 Numărul de studenţi: 

Contact direct (zi/fr) 

40 

Contact indirect/ 

Studiu individual 

110 

Precondiţii 

Finalităţile disciplinei: 

1. Să demonstreze capacitatea de a aplica, transfera şi combina cunoştinţe şi deprinderi în situaţii şi medii de muncă 

diverse, în vederea realizării activităţilor cerute la locul de muncă, la nivel calitativ; 

2. Să raţionalizeze structura resurselor materiale, financiare şi umane în scopul optimizării rezultatelor financiare la 

întreprindere; să gestioneze resursele financiare în domeniul asigurărilor prin aplicarea actelor normative din domeniu;  

3. Să elaboreze devize de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice; să elaboreze scheme de optimizare fiscală la nivel 

macro şi micro economic 

4 Să poată verifica corectitudinea înregistrării operaţiunilor economice şi financiare 

5 Să demonstreze cunoștințe privind conţinutul documentelor primare şi să posede capacitatea de elaborare şi prelucrare 

a lor 

6. Să aleagă şi să utilizeze metode de analiză şi evaluare financiară; să stabilească politici şi strategii de gestionare a 

activităţii economico-financiare, să aplice şi să analizeze indicatorii de apreciere a eficienţei activităţii de asigurare; să 

formuleze strategii de gestiune a veniturilor şi cheltuielilor în cadrul societăţii de asigurare; să aplice tehnici şi metode de 

optimizare a acestora  

7. Să stabilească strategii şi să promoveze politici fiscale şi bugetare la macronivel; să determine schema cea mai 

eficientă / adecvată de planificare fiscală pentru agentul economic respectiv  

8. Să demonstreze capacitatea de a folosi diferite tipuri de programe specializate 

9. Să verifice corectitudinea elaborării rapoartelor, să propună soluţii în cazul constatării unor erori; 

10. Să colecteze informaţie veridică în scopul aprecierii situaţiei economico-financiare a întreprinderii şi estimării 

corecte a valorii acesteia;  

11. Să colecteze şi să interpreteze date cu privire la sistemul financiar şi instrumentele politicii bugetar-fiscale  

12. Să verifice corectitudinea datelor registrelor contabile 

13. Să formuleze sarcini, să manifeste abilităţi de organizare a activităţilor şi de verificare a acestora 

14. Să cunoască legislaţia specifică în domeniul financiar-contabil, rolul raportării financiare 

15. Să proiecteze strategii şi politici de dezvoltare a întreprinderii; 

16. Să proiecteze bugete utilizînd diferite metode de planificare bugetară; să proiecteze scheme de optimizare fiscală 

naţională şi internaţională, utilizînd convenţiile internaţionale  

17. Să demonstreze capacităţi în analiza rapoartelor financiare şi în adoptarea deciziilor economice şi de conducere 

18. Să manifeste abilităţi de colectare, sintetizare şi structurare a informaţiei de diverse categorii şi complexităţi necesare 

pentru fundamentarea unor cercetări ale domeniului financiar; 

19. Să utilizeze cunoştinţe teoretice, analitice şi practice specializate, avansate în domeniile Finanţe şi Contabilitate. 

Conţinut (descriptoriu): 1. Noţiuni generale privind tehnologiile informaționale în contabilitatea întreprinderii. 2. 

Gestiunea financiar-contabilă a întreprinderii și standardele internaționale de contabilitate IFRS. 3. Modul de utilizare a 

aplicațiilor de introducere a datelor prin intermediul tehnologiilor informaționale contabile. 4. Aplicarea tehnicilor de 

procesare a datelor contabile cu ajutorul programei informatice. 5. Aplicarea procedurilor de generare a datelor de ieșire 

cu aplicarea tehnologiilor informaționale contabile 

Metode de predare şi învăţare:  Expunerea, explicaţia, prelegerea, conversaţia euristică, problematizarea, lectura 

explicativă, observaţia, experimentul, demonstraţia, modelarea, simularea, algoritmizarea, lucrările practice, 

Brainstorming, Discuţia ghidată. 

Modalităţi de evaluare: Lucrări de laboratorsimulări în softul 1C Contabilitate, studii de caz, proiecte. 

Condiţii de obţinere a creditelor: insuşirea prelegerilor, evaluarea curentă, însuşirea seminariilor şi al lucrului 

individual, însuşirea examenului în formă scrisă. 

Coordonator de disciplină: Iachimovschi Anatol 

Titularul cursului: Iachimovschi Anatol 

Limba de predare: română 

Alte informaţii  -- 

 

 

 

 



Unitatea de curs: „Practica de cercetare de master” 

Programul: ,,Gestiunea Financiar – Contabilă a Afacerii”  

Codul 

disciplinei: 

S.03.O.013 

Numărul de credite: 10 Semestrul: III Durata: 300 ore 

Tipuri de 

activităţi: 

Curs - 

Seminar - 

Laborator - 

Numărul de ore   300 Numărul de studenţi: 

Contact direct  

- 

Contact indirect/ 

Studiu individual 

300 

Precondiţii 

Finalităţile disciplinei: 

1. Să demonstreze capacitatea de a aplica, transfera şi combina cunoştinţe şi deprinderi în situaţii şi medii de muncă 

diverse, în vederea realizării activităţilor cerute la locul de muncă, la nivel calitativ; 

2. Să raţionalizeze structura resurselor materiale, financiare şi umane în scopul optimizării rezultatelor financiare la 

întreprindere; să gestioneze resursele financiare în domeniul asigurărilor prin aplicarea actelor normative din domeniu;  

3. Să elaboreze devize de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice; să elaboreze scheme de optimizare fiscală la nivel 

macro şi micro economic 

4 Să poată verifica corectitudinea înregistrării operaţiunilor economice şi financiare 

5 Să demonstreze cunoștințe privind conţinutul documentelor primare şi să posede capacitatea de elaborare şi prelucrare 

a lor 

6. Să aleagă şi să utilizeze metode de analiză şi evaluare financiară; să stabilească politici şi strategii de gestionare a 

activităţii economico-financiare, să aplice şi să analizeze indicatorii de apreciere a eficienţei activităţii de asigurare; să 

formuleze strategii de gestiune a veniturilor şi cheltuielilor în cadrul societăţii de asigurare; să aplice tehnici şi metode de 

optimizare a acestora  

7. Să stabilească strategii şi să promoveze politici fiscale şi bugetare la macronivel; să determine schema cea mai 

eficientă / adecvată de planificare fiscală pentru agentul economic respectiv  

8. Să demonstreze capacitatea de a folosi diferite tipuri de programe specializate 

9. Să verifice corectitudinea elaborării rapoartelor, să propună soluţii în cazul constatării unor erori; 

10. Să colecteze informaţie veridică în scopul aprecierii situaţiei economico-financiare a întreprinderii şi estimării 

corecte a valorii acesteia;  

11. Să colecteze şi să interpreteze date cu privire la sistemul financiar şi instrumentele politicii bugetar-fiscale  

12 Să verifice corectitudinea datelor registrelor contabile 

13. Să formuleze sarcini, să manifeste abilităţi de organizare a activităţilor şi de verificare a acestora 

14. Să cunoască legislaţia specifică în domeniul financiar-contabil, rolul raportării financiare 

15. Să proiecteze strategii şi politici de dezvoltare a întreprinderii; 

16. Să proiecteze bugete utilizînd diferite metode de planificare bugetară; să proiecteze scheme de optimizare fiscală 

naţională şi internaţională, utilizînd convenţiile internaţionale  

17. Să demonstreze capacităţi în analiza rapoartelor financiare şi în adoptarea deciziilor economice şi de conducere 

18. Să manifeste abilităţi de colectare, sintetizare şi structurare a informaţiei de diverse categorii şi complexităţi necesare 

pentru fundamentarea unor cercetări ale domeniului financiar; 

19. Să posede şi să promoveze etică profesională, valori de integritate morală şi socială; să răspundă problematicilor 

sociale, ştiinţifice şi etice care apar în procesul de studiu şi comunicare; 

20. Să utilizeze cunoştinţe teoretice, analitice şi practice specializate, avansate în domeniile Finanţe şi Contabilitate. 

Conţinut(descriptoriu): Practica de cercetare de master în cadrul întreprinderii/instituţiei de profil presupune 

familiarizare cu activitatea desfășurată de aceasta, cu aspectele legislative de activitate, cu poziţia pe piaţă internă şi 

externă ale întreprinderii/instituției de profil, şi cu toate particularităţile ale temei de cercetare. Distribuirea timpului în 

cadrul practicii de licenţă presupune respectarea unui plan tematico-calendaristic, recomandat de catedră şi coordonat cu 

persoana responsabilă de masterand în cadrul întreprinderii/instituţiei de profil. 

Practica se finalizează cu elaborarea și susținearea unui Raport. 

Metode de predare şi învăţare:  -- 

Modalităţi de evaluare: Elaborarea și susținerea Raportului de practică. 

Condiţii de obţinere a creditelor: Frecventarea instituției destinată practicii, respectarea planului tematico-calendaristic 

recomandat de catedră şi coordonat cu persoana responsabilă de masterand din cadrul întreprinderii/instituţiei de profil, 

elaborarea Raportului de practică. 

Coordonator de disciplină: Miron Oxana, Cușmăunsă Rodica, Nedelcu Ana. 

Titularul cursului: Miron Oxana, 

Limba de predare: română 

Alte informaţii  -- 

 


