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Facultatea ____de Economie, Inginerie și Științe Aplicate______________________
Codul specialității ____0411.1 Contabilitate_________________________________
Calificare_____Licențiat în Științe Economice______________________________
Durata studiilor (zi/f.r)___zi (3 ani)_____
Discipline studiate
Etica şi cultura profesională, Teorie economică II (Macroeconomie), Finaţele
publice, Bazele contabilităţii, Statistica economică, Limba străină III, Doctrine economice,
Finanţele întreprinderii, Contabilitatea financiară I, Contabilitatea managerială, Fiscalitate,
Limba străină IV, Leadership, Arta oratorică, Contabilitatea financiară II, Contabilitatea
impozitelor, Sistemul informaţional în contabilitatea entităţii, Integrare economică
europeană, Dreptul proprietății intelectuale, Analiza economico-financiară, Contabilitatea în
comerţ, Proiect pe specialitate în entități, Audit financiar, Contabilitatea bancară,
 Principalele competențe profesionale pe care le va dobândi absolventul
1. Să completeze documentele contabile primare corect şi citeţ, utilizînd terminologia
de specialitate.
2. Să verifice modul de întocmire/completare a documentelor conform normelor legale
în vigoare.
3. Să transmită/recepționeze operativ informaţiile structurate în corelaţie cu specificul
fiecărei situaţii în parte.
4. Să evalueze patrimoniul cu respectarea regulilor de recunoaştere şi evaluare a
structurilor patrimoniale stabilite în procesul activităţii economice.
5. Să determine conturile corespondente în baza Planului de conturi.
6. Să întocmească formulele contabile privind elementele patrimoniale prin asocierea
simbolurilor de cont, asigurîndu-se corectitudinea contării structurilor patrimoniale.
7. Să verifice concordanţa formei şi conţinutului registrelor contabile cu modelele
incluse în actele normative în vigoare.
8. Să completeze registrele contabile cronologic, în scopul identificării şi controlului
permanent al operaţiunilor efectuate.
9. Să introducă datele primare în totalitate, cu acurateţe răspunzînd tuturor cerinţelor
programului privind sintetizarea informaţiei
 Domeniul de activitate
1. contabil
2. specialist pe operațiuni cu numerar;
3. specialist în serviciile economico - financiare;
4. funcționar a asociaților obștești;
5. economist;
6. inspector fiscal;
7. inspector financiar;
8. specialist în evaluarea bunurilor materiale și financiare.
 Funcția la primul loc de muncă
1. contabil la întreprindere privată și cea publică;
2. operator în comerț;
3. contabil în domeniul bancar:
4. economist;
 Posibilitatea continuării studiilor (master)
După finalizarea studiilor ciclului I în domeniul Contabilității absolventul are
posibilitatea de a continua și de a perfecționa cunoștințele aplicînd la Programul de master
,,Gestiunea Financiar - Contabilă a Afacerii” și Programul de master ,,Antreprenoriat și
administrarea afacerii” sau alte programe de master.

