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CALENDARUL UNIVERSITAR1  

 
 

Anul de 
studii 

Activităţi didactice  
şi de evaluare2 Stagii de 

practică 
Vacanţe 

Sem. I Sem. II Iarnă Primăvară Vară 

I 
26 septembrie – 
30 decembrie  

(14 săptămâni) 

30 ianuarie -
10 iunie 

(18 săptămâni) 
- 

31 decembrie -
14 ianuarie 

(2 săptămâni) 

16 aprilie –  
24 aprilie 

(1 săptămână) 

26 iunie –  
31 august 

(10 săptămâni) 

II 
1 septembrie -
12 noiembrie 

(12 săptămâni) 

30 ianuarie – 
20 mai 

(15 săptămâni) 

14 noiembrie-30 
decembrie  

(7 săptămâni) 

31 decembrie -
14 ianuarie 

(2 săptămâni) 

16 aprilie –  
24 aprilie 

(1 săptămână) 
- 

 
 

DISCIPLINELE FUNDAMENTALE ŞI DE SPECIALITATE  
NECESARE FORMĂRII MINIMULUI CURRICULAR NECESAR3 

 
N/o Denumirea disciplinei Total 

ore 
Inclusiv ore Numărul de ore 

pe tipuri de 
activităţi 

Forma de 
evaluare 

Nr.credite 
de studiu 

Contact 
direct 

Studiu 
individual 

C S 

1. Teoria economică 
(Micro şi 
Macroeconomia) 

300 40 260 26 14 E 10 

2. Statistica 300 40 260 26 14 E 10 
3. Finanţe 150 28 122 18 10 E 5 
4. Contabilitate 150 28 122 18 10 E 5 
5. Total 900 136 764 88 48 4E 30 

  
PLANUL PROCESULUI DE STUDII PE SEMESTRE/ANI DE STUDII 

 
Anul I Semestrul I 

Cod Denumirea unităţii de 
curs/modulului 

Total 
ore 

Inclusiv ore Număr de ore pe 
tipuri de activităţi Forma de 

evaluare 

Nr. 
credite 

de 
studiu 

Contact 
direct 

Studiu 
individual C S 

Discipline obligatorii 

F.01.O.01.41 Guvernanţă financiară 
corporativă  120 32 88 20 12 E 4 

F.01.O.02.42 Produse şi servicii 
bancare 120 32 88 20 12 E 4 

F.01.O.03.41 Management financiar 180 40 140 26 14 E 6 
S.01.O.04.41 Piaţa asigurărilor 180 40 140 26 14 E 6 
S.01.O.05.41 Evaluarea afacerii 180 40 140 26 14 E 6 

F.01.O.06.42 Gestiunea portofoliului de 
valori mobiliare 120 32 88 20 12 E 4 

 
1 Informaţia ce se conţine în tabel are la bază calendarul anului universitar 2016-2017 ce poate fi modificat în baza 
prevederilor Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova Nr. 433 din  26.12.1990 „Cu privire la zilele comemorative, 
zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova” (cu modificările ulterioare). 
2 In conformitate cu prevederile art.21. din Plan-cadru pentru studii superiore (ciclul I – licenţă, ciclul II – master, ciclul 
III - doctorat) „În programele de master şi doctorat se recomandă oferirea de cursuri compacte, interdisciplinare, în 
sistem modular, cu evaluarea organizată la finalizarea cursului/modulului”. 
3 Anul universitar pentru studenţii ce sunt obligaţi să obţină minimul necesar curricular începe din 1 septembrie. 
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Total discipline obligatorii 900 216 684 138 78 6E 30 

 
Anul I Semestrul II 

Cod Denumirea unităţii de curs Total 
ore 

Inclusiv ore 
Număr de ore 
pe tipuri de 

activităţi 
Forma 

de 
evaluare 

Nr. 
credite 

de 
studiu Contact 

direct 
Studiu 

individual C S 

Discipline obligatorii 

S.02.O.08.51 Contabilitate 
şi raportare financiară 150 44 106 28 16 E 5 

S.02.O.09.41 Gestiunea asigurărilor 180 44 136 28 16 E 6 
S.02.O.10.41 Gestiune şi planificare fiscală  150 44 106 28 16 E 5 

S.02.O.11.41 Planificarea financiară a 
întreprinderii 120 32 88 20 12 E 4 

Discipline opţionale 
S.02.A.12.41 
 Asigurarea riscurilor financiare 

120 32 88 20 12 E 4 S.02.A.12.41 
 

Finanţarea firmei pe piaţa 
nebancară 

S.02.A.13.41 
 Gestiunea riscurilor financiare 

180 44 136 28 16 E 5 S.02.A.13.51 
 Audit financiar  

Total discipline obligatorii şi opţionale 900 240 660 152 88 6 E 30 
Total pe anul I de studii 1800 456 1344 290 166 12E 60 

 
 

Anul II Semestrul III 

Cod Denumirea unităţii de curs Total 
ore 

Inclusiv ore 
Număr de ore 
pe tipuri de 

activităţi Forma de 
evaluare 

Nr. 
credite 

de 
studiu Contact 

direct 
Studiu 

individual C S 

Disciplini obligatorii 
S.03.O.15.62 
 Analiza actuarială în asigurări 180 44 136 28 16 E 6 

S.03.O.16.41 
 Controlul în asigurări 120 32 88 20 12 E 4 

S.03.O.17.41 
 Stagiul de practică 300 - 300 - - E 10 

Discipline opţionale 
S.03.A.18.11 
 Managementul proiectelor 

150 36 114 24 12 E 5 S.03.A.18.41 
 

Reorganizarea şi insolvabilitatea 
întreprinderii 

S.03.A.19.23 Dreptul societăţilor comerciale 
150 36 114 24 12 E 5 S.03.A.19.42 Preţuri, concurenţă şi 

competitivitate financiară 
Total discipline obligatorii şi opţionale 900 148 752 96 52 5E 30 

 
Anul II Semestrul IV 

Cod Denumirea unităţii de curs Total 
ore 

Inclusiv ore 
Număr de ore 
pe tipuri de 

activităţi Forma de 
evaluare 

Nr. 
credite 

de 
studiu Contact 

direct 
Studiu 

individual C S 

Discipline obligatorii 
F.04.O.21.21/4
1 

Metodologia şi etica cercetării în 
domeniul de specializare 150 24 126 16 8 E 5 

S.04.O.22.41 Teza de master 750 - 750 - - E 25 
Total discipline obligatorii şi opţionale 900 24 876 16 8 2E 30 
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Total pe anul II de studii 1800 172 1628 112 60 7E 60 
TOTAL GENERAL pe anii de studii 3600 628 2972 402 226 19 E 120 

 
STAGIILE DE PRACTICĂ 

 

Stagiile de practică Sem. Durata 
nr. săpt. Perioada Număr de 

credite 

1. Stagiul de practică III 7 Noiembrie - 
Decembrie 10 

 
EXAMENUL DE FINALIZARE  

 
Nr. crt. Denumirea activităţii Perioada 

1. Susţinerea tezei de master Sem. IV, Mai - Iunie 

 
DISCIPLINE FACULTATIVE (la liberă alegere) 

 
Nr. 
crt 

Denumirea 
disciplinei 

Anul Seme
strul 

Total ore Număr de 
ore pe 

tipuri de 
activităţi 

Eval
uări 

Număr 
de 

credite 

Total Contact 
direct 

Studiu 
indivi
dual 

C S 

1. Limbi moderne 
de afaceri 

I I 150 32 118 20 12 E 5 
I II 150 32 118 20 12 E 5 
II III 150 32 118 20 12 E 5 

 
 
 

MATRICEA CORELĂRII FINALITĂŢILOR DE STUDIU A PROGRAMULUI CU CELE ALE 
UNITĂŢILOR DE CURS 

Unitatea de curs  
Finalităţi de studiu (prezentate în  Nota explicativă) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Discipline obligatorii 
Guvernanţă financiară corporativă  V V   V   V V   V  V V V   
Produse şi servicii bancare V V          V  V V   V 
Management financiar V V   V V V    V     V V V 
Piaţa asigurărilor V V V     V V   V  V V   V 
Evaluarea afacerii V V   V V V    V    V  V  
Gestiunea portofoliului de valori mobiliare V V V  V V V           V 
Contabilitate 
şi raportare financiară V V    V  V V    V  

    

Gestiunea asigurărilor V V V  V   V V        V V 
Gestiune şi planificare fiscală  V V  V      V  V       
Planificarea financiară a întreprinderii V V  V V      V        
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NOTA EXPLICATIVĂ 
I. Introducere  
 

Necesităţile societăţii în formarea specialistului în domeniul Finanţelor corporative; 
Asigurări rezultă din priorităţile de guvernare a Republicii Moldova în perioada actuală: 
restructurarea economiei, descentralizarea financiară şi fiscală, sporirea autonomiei decizionale, 
formarea unei viziuni manageriale reformatoare, orientată spre performanţă atât în sectorul public, 
cât şi cel privat.  

Masteranzii vor obţine o pregătire calificată în domeniul administrării resurselor financiare 
în cadrul unităţilor economice şi companiilor de asigurări, astfel încât după absolvirea studiilor să 
devină competitivi pe piaţa muncii internă şi externă. 

În conformitate cu misiunea şi obiectivele strategice ale ASEM, acest program de formare 
profesională este orientat spre realizarea cerinţelor majore înaintate de piaţa forţei de muncă şi are 
scopul de a forma economişti / conducători / finanţişti competenţi, capabili să se dezvolte continuu 
şi să colaboreze pentru a satisface cerinţele societăţii. 

În procesul de elaborare a programului au fost parcurse următoarele 5 etape: 
1) Fundamentare (stabilirea elementelor de intrare). S-a efectuat: analiza documentelor 

normative şi reglatoare cu referire le procesele educaţionale în învăţământul superior; 
analiza prealabilă referitoare la nevoile specifice exprimate de clienţi, beneficiari şi parteneri 
(cadre ştiinţifico-didactice, absolvenţi, studenţi şi firme sau organizaţii interesate); analiza 
celor mai noi direcţii de dezvoltare în domeniul de formare; analiza comparativă a planurilor 
de studii pe baza unor modele de la universităţi de prestigiu din ţară şi străinătate; analiza 
metodologiilor specifice actuale de predare în domeniu;  analiza şi evaluarea prealabilă a 
propunerilor venite din partea unor specialişti externi/studenţi; analiza neconformităţilor 
constatate pe parcursul anilor universitari precedenţi; 

2) Predeterminarea rezultatelor (elemente de ieşire) – au fost stabilite rezultatele învăţării 
(competenţele), pe care trebuie să le atingă studenţii, prin alegerea dintr-o gamă largă de 
finalităţi a acelora relevante pentru studenţi şi piaţa forţei de muncă; 

Analiza actuarială în asigurări V V V    V V V        V  
Controlul în asigurări V V V     V V    V  V    

Metodologia şi etica cercetării în domeniul de 
specializare V V  V          V 

V V   

Discipline opţionale 
Asigurarea riscurilor financiare  

V 
 

V 
   

V V  V V        V  

Finanţarea firmei pe piaţa nebancară V V          V  V V   V 
Gestiunea riscurilor financiare V V V  V V V          V  
Audit financiar  V V        V   V  V    
Managementul proiectelor V V   V V         V    
Reorganizarea şi insolvabilitatea întreprinderii V V V  V            V V 
Dreptul societăţilor comerciale V V V  V V  V V    V  V    
Preţuri, concurenţă şi competitivitate 
financiară V V  V V V         

    

 
Stagiul de practică V V V V V V V V V V V V V V V V V V 
Teza de master V V V V V V V V V V V V V V V V V V 
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3) Asigurarea unui proces relevant de învăţare –  s-a luat decizia asupra modului în care 

studenţii trebuie să fie sprijiniţi pentru a atinge finalităţile de studiu. Au fost stabilite şi 
selectate: unităţile de curs adecvate pentru formarea competenţelor proiectate; volumul de 
muncă necesar (punctele credite) pentru realizarea fiecărui curs; consecutivitatea şi 
modalitatea predării cursurilor; 

4) Stabilirea modului de evaluare – s-a luat decizia asupra modului în care se va determina 
dacă şi când studenţii au atins finalităţile de studiu proiectate; 

5) Redactarea, analiza, verificarea, validarea şi aprobarea planului de studii. 
 

II. Concepţia formării specialistului  
 

Programul are menirea de a pregăti specialişti pentru activităţi ce se referă la finanţele 
corporative în cadrul entităţilor  publice şi private, precum şi cele ce ţin de asigurări. La nivel de 
entitate specialistul din domeniul Finanţele corporative; Asigurări este cel care trebuie să asigure 
buna desfăşurare a tuturor activităţilor ce ţin de: modalităţile de mobilizare a capitalului pentru 
iniţierea şi dezvoltarea unei afaceri, procesul de adoptare a deciziilor privind formarea şi utilizarea 
capitalului, analiza eficienţei deciziilor adoptate, gestiunea zilnica a fluxurilor de mijloace băneşti în 
cadrul unităţilor economice, selectarea metodelor de finanţare a deficitului de numerar pe termen 
scurt şi a metodelor de investire pe termen scurt a excedentului de numerar; asigurarea 
interdependenţei dintre deciziile financiare adoptate la nivelul tuturor departamentelor 
întreprinderii; asigurarea interacţiunii dintre departamentul financiar al întreprinderii cu furnizorii 
externi de capital – investitori privaţi, bănci comerciale, participanţi pe pieţele de capital; analiza 
eficienţei deciziilor financiare şi a metodelor de gestiune a situaţiilor de criză la nivelul unităţilor 
economice; însuşirea şi aplicarea metodelor de evaluare a afacerii şi a valorilor mobiliare emise de 
corporaţii; respectarea principiilor de bază privind fiscalitatea şi evidenţa contabilă la nivelul 
agenţilor economici;estimarea impactului factorilor macroeconomici asupra activităţii unităţilor 
economice; analiza şi gestiunea riscurilor financiare la întreprindere; studierea particularităţilor 
gestiunii financiare în cadrul companiilor de asigurări; analiza pieţei asigurărilor autohtone şi a 
posibilităţilor implementării unor produse şi servicii noi. 

Absolvenţii îşi vor putea desfăşura activitatea în cadrul unităţilor economice de orice tip: 
întreprinderi industriale sau comerciale, instituţii financiare, companii de asigurări, departamente 
ale ministerului de finanţe, etc. în calitate de: manageri financiari; economişti, experţi, analişti şi 
consultanţi financiari; experţi investiţionali, evaluatori financiari, participanţi profesionişti în cadrul 
pieţei de capital şi asigurări, manageri în gestiunea riscurilor, auditori, revizori, agenţi imobiliari, 
funcţionari în departamentele de evidenţă contabilă şi financiară, manageri ai departamentelor de 
asigurări, specialist în domeniul supravegherii asigurărilor etc. Absolvenţii îşi pot continua studiile 
la ciclul III – Doctorat. 

 
În acest context, respectivul program de formare profesională are drept obiectiv major să 

formeze  personalităţi integre şi competente profesional, pentru a face faţă cerinţelor actuale şi de 
perspectivă a pieţei forţei de muncă locale şi internaţionale, care vor:  

• Conştientiza importanţa practicării unor activităţi eficiente şi eficace în viaţa profesională şi 
cea cotidiană; 

• Forma şi dezvolta competenţele necesare pentru autorealizare şi obţinerea succesului în 
activitatea profesională; 

• Acumula un stoc de cunoştinţe şi crea valoare academică adăugată în domeniul Finanţelor 
întreprinderii şi Asigurărilor, care va servi drept bază pentru dezvoltarea personală şi 
profesională. 

Totodată, programul va dezvolta la studenţi următoarele competenţe - cheie generice: 
Competenţa de rezolvare a problemelor; Spirit de iniţiativă şi antreprenorial; Gândire critică şi 
strategică; Competenţa de muncă în echipă; Competenţa de învăţare; Creativitate; Competenţa de 
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comunicare utilizând şi o limbă străină; Competenţa de operare cu tehnologia informatică; 
Înţelegere pentru culturile şi obiceiurile altor popoare. 

 
Pentru a realiza cu succes această ofertă educaţională, în ASEM este creat un mediu 

educaţional plăcut, calitativ şi productiv, centrat pe student, care se bazează pe următoarele principii 
de organizare a formării: 

• Crearea unui mediu de învăţare autentic, apropiat de mediul afacerilor şi relevant 
intereselor persoanei, pentru realizarea obiectivelor proiectate: însuşirea de cunoştinţe, 
formarea de deprinderi şi de competenţe personale, sociale şi profesionale; 

• Îmbinarea aspectelor de natură teoretică cu cultivarea unor abilităţi legate de realităţile 
activităţilor din domeniul administrării afacerilor; 

• Structurarea demersurilor educaţionale pe concepţia “învaţă acţionând” şi dezvoltarea 
unor dexterităţi de ordin practic; 

• Valorificarea unor tehnici moderne de instruire, inclusiv de dezvoltare a creativităţii. 
 
III. Finalităţi de studiu 
 
Finalităţile se vor realiza atât prin valorificarea conţinutul unităţilor de curs, cât şi prin 

utilizarea adecvată a activităţilor de predare - învăţare - cercetare - evaluare.  
 
La finalizarea studiilor studentul va fi competent: 

1. Să demonstreze abilităţi cognitive (cunoaştere, înţelegere, aplicare, analiză, sinteză, 
evaluare) în următoarele domenii: Finanţe Corporative şi Asigurări 

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

3. Să gestioneze resursele financiare în domeniul asigurărilor prin aplicarea actelor 
normative din domeniu; 

4. Să elaboreze scheme de optimizare fiscală la nivel  microeconomic; 
5. Să elaboreze planuri de asigurare cu resurse investiţionale în scopul derulării 

proiectelor investiţionale şi să le gestioneze eficient; 
6. Să posede abilităţi de formare şi gestionare a portofoliului de investiţii in cadrul 

entităţii 
7. Să aleagă şi să utilizeze metode de analiză şi evaluare financiară;  
8. Să stabilească politici şi strategii de gestionare a activităţii economico-financiare, să 

aplice şi să analizeze indicatorii de apreciere a eficienţei activităţii de asigurare;  
9. Să formuleze strategii de gestiune a veniturilor şi cheltuielilor în cadrul societăţii de 

asigurare, să aplice tehnici şi metode de optimizare a acestora; 
10. Să determine schema cea mai eficientă / adecvată de planificare fiscală pentru 

agentul economic respectiv; 
11. Să colecteze informaţie veridică în scopul aprecierii situaţiei economico-financiare a 

întreprinderii şi estimării corecte a valorii acesteia;  
12. Să colecteze şi să interpreteze date cu privire la sistemul financiar şi instrumentele 

politicii bugetar-fiscale in contextual gestiunii financiare a entităţii; 
13. Să formuleze sarcini, să manifeste abilităţi de organizare a activităţilor şi de 

verificare a acestora 
14. Să manifeste abilităţi de colectare, sintetizare şi structurare a informaţiei de diverse 

categorii şi complexităţi necesare pentru fundamentarea unor cercetări ale domeniului 
financiar, să gestioneze relaţiile entităţii cu instituţiile financiare;  

15. Să posede şi să promoveze etică profesională, valori de integritate morală şi socială; 
16.  Să răspundă problematicilor sociale, ştiinţifice şi etice care apar în procesul de 

studiu şi comunicare; 



ASEM. Plan de învățământ. Programul de master: Finanțe corporative; Asigurări. 2019 

 
17. Să propună soluţii, stabilite prin cercetare, la diverse probleme din mediul economic;  
18. Să utilizeze cunoştinţe teoretice, analitice şi practice specializate, avansate în  

domeniul Finanţelor şi Asigurărilor 
 

 
 
 
Elaborat şi validat 
Departament Finanţe şi Asigurări 
„ _____”   _____________2019 
Proces verbal Nr._________ 
 
Şef departament, 
dr., conf. univ., 
_____________Nadejda BOTNARI 

Avizat 
Consiliul Coordonator al Şcolii Masterale 
„ _____”   _____________2019 
Proces verbal Nr._________ 
 
Director, 
dr., conf. univ., 
_____________Angela CASIAN 

 




