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CALENDARUL UNIVERSITAR

Anul de 
studii

Activităţi didactice 
si de evaluare

Stagii de 
practică

Vacanţe

Sem. I Sem. II Iarnă Primăvară Vară

I
octombrie -  

ianuarie 
(16 săptămâni)

februarie -  
mai

(16 săptămâni)
-

decembrie - 
ianuarie 

(1 săptămână)

Paşti 
(1 săptămână)

iunie -  
august 

(10 săptămâni)

II
septembrie -  

noiembrie 
(12 săptămâni)

februarie -  
mai

(16 săptămâni)

noiembrie - 
decembrie 

(7 săptămâni)

decembrie - 
ianuarie 

(1 săptămână)

Paşti 
(1 săptămână)

-

Total nr. 
săptămâni

28 săptămâni 32 săptămâni 7 săptămâni 2 săptămâni 2 săptămâni 10 săptămâni

PLANUL PROCESULUI DE STUDII PE SEMESTRE/ANI DE STUDII

C od D e n u m ir e a  unităţi i  de  curs

N u m ă r  de ore
N u m ă r  de  ore  

pe t ipuri  de  
act iv ităţ i

F o r m a  de  
eva luare

Nr.
E C T S

T ota l
ore

C o n ta c t
d irect

S tud iu
ind iv idual

C S

ANUL I d e  STUDII
SEM ESTRUL I

D isc ipline  ob l iga tor i i

F.01.0 .001.51 C ontabilitate  financiară avansată 180 44 ' 136 28 16 E 6

F.01.0.002.51
C ontabilitate  m anagerială  
avansată

180 44 136 28 16 E 6

F.01.0.003.51
T eoria  şi practica auditului 
financiar

150 32 118 20 12 E 5

S.01.0 . 004.51
Standarde Internaţionale de 
R aportare Financiară

150 32 118 20 12 E 5

F.01.0 . 005.23 D rept civil şi com ercial 120 32 88 20 12 E 4

S.01.0 .006.51
A udit intern şi guvernare 
corporativă

120 32 88 20 12 E 4

T ota l  d isc ip l in e  se m es tr u l  I 900 2 1 6 68 4 136 80 6  E 30

S E M E S T R U L  II
D isc ipline  ob l igator i i

F.02.0.007.51 S tandarde Internaţionale de A udit 180 44 136 28 16 E 6

S.02.0.008.51 C ontabilitate  şi raportare fiscală 180 44 136 28 16 E 6

S.02.0.009.51 Situaţii financiare consolidate 150 44 106 28 16 E 5

S.02.0 . 010.51
A uditul financiar în 
în treprinderile  m ici şi m ijlocii

150 44 106 28 16 E 5

D isc ipline  op ţ io n a le

S.02.A .011.51
A uditul şi evaluarea proiectelor de 
investiţii

120 36 84 24 12 E 4

S .02.A .011.51
C ontabilitatea instituţiilor 
bugetare avansată

S.02.A.012.51
C ontrol financiar şi expertiza 
contabilă

120 36 84 24 12 E 4

S.02.A.012.51
M isiuni de revizuire, asigurare şi 
servicii conexe

T ota l  d isc ip l in e  se m e s tr u l  II 9 00 248 652 160 88 6  E 30

T ota l  pe an u l  I de  studii 1800 4 6 4 1336 2 9 6 168 12 E 60

ANUL II de STUDII
SEM ESTRUL III

D isc ip l ine  ob l igatori i
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F.03.0 .013.51
R aportarea  şi analiza  financiar - 
contabilă

180 44 136 28 16 E 6

S.03.0.014.51 Sistem e inform atice în  audit 180 44 136 12 - 32 E 6

S.03.0.015.51 Prac tica  de m aşter 300 - 300 - - E 10

D isc ip l ine  op ţion a le

S.03.A.016.51 A uditul în  institu ţiile  financiare
120 36 84 24 12 E 4

S.03.A.016.51
C ontab ilita tea  în  organizaţiile  
necom erciale

S.03.A.017.51
A uditul în organizaţiile  
necom erciale 120 36 84 24 12 E 4

S.03.A.017.51 C ontab ilita tea  bancară  avansată

Tota l  d isc ip l ine  se m es tr u l  III 9 0 0 160 740 88 40 32 5  E 30

S E M E S T R U L  IV
D isc ip l ine  ob l igatori i

S.04.0 . 018.21/51
M etodolog ia  şi etica  cercetării 
în  dom eniul de specializare

120 24 96 16 8 E 4

S.04.0.019.51 T eza  de m aşter 780 - 780 - - E 26
T otal d isc ip l in e  se m es tr u l  IV 9 0 0 24 8 7 6 16 8 5 E 30

T otal pe anul II de studii 1800 184 1616 104 48 32 7 E 60

T O T A L  G E N E R A L  pe anii  de  studii 360 0 648 295 2 4 0 0 2 1 6 32 19 E 120

STAGIILE DE PRACTICA

Stagiile de practică
An de 
studii

Seni.
Durata 

nr. săpt./nr.ore
Perioada Num ăr ECTS

1 • Practica de master II III 7/300
Noiembrie - 
Decembrie

10

FORMA DE EVALUARE FINiALA A STUDIILOR
Nr. crt. Form a de evaluare finală a studiilor Term ene de organizare Num ăr ECTS

1. Susţinerea tezei de maşter Sem. IV, Mai - Iunie 26

UNITATILE DE CURS/MODULELE LA LIBERA ALEGERE
Nr.
crt

Denum irea 
unităţii de 

curs/m odulului

Anul Sem est 
rul

Num ăr de ore N um ăr de 
ore pe tipuri 
de activităti

Eval
uări

Nr. ECTS

Total Contact
direct

Studiu
individu

al

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

MODULUL PSIHOPEDAGOGIC
Cod Denum irea activităţii 

didactice continuă Total ore
N um ăr de ore pe tipuri de 

activităţi
Forma de 
evaluare

Nr.
ECTS

Total
ore

Contact
direct

Studiu
individual

curs sem inar labor 
ator/ 
pract 

ice
ANUL 11 de STUDII

SEM ESTRUL III
F.01.0 . 01 Pedagogie generală 240 60 180 32 28 - E 8
F .01.0.02 Teoria şi metodologia 

curriculumului 120 30 90 16 14 - E 4

F.01.0 . 03 Psihologia educaţiei 120 30 90 16 14 - E 4
S.01.0 . 04 Teoria si metodologia 

instruirii 120 35 85 15 20 - E 4

S .01.0.05 Teoria si metodologia 120 35 85 15 20 - E 4
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evaluării
S .01.0.06 Management educaţional 90 30 60 15 15 - E 3
S.01.0.07 Comunicare educaţională 90 30 60 15 15 - E 3

SEMESTRUL IV
S.02.0.08 Practica pedagogică 900 - 900 - - 900 E 30

TOTAL 1800 250 1550 124 126 900 8 E 60

MINIMUL CURRICULAR INIŢIAL, DE ORIENTARE CĂTRE ALT DOMENIUi
N/o Denum irea disciplinei Total

ore
Inclusiv ore Num ărul de ore 

pe tipuri de 
activităti

Form a de 
evaluare

Nr. ECTS

Contact
direct

Studiu
individual

C S

1. Teoria economică (Micro 
şi Macroeconomia)

300 40 260 26 14 E 10

2. Statistica 150 28 122 18 10 E 5
3. Finanţe 150 28 122 18 10 E 5
4. Contabilitate 150 28 122 18 10 E 5
5. Management 150 28 122 18 10 E 5
6. Total 900 152 748 98 54 5E 30

MATRICEA CORELĂRII FINALITĂŢILOR DE STUDIU ŞI COMPETENŢELOR FORMATE IN 
CADRUL PROGRAMULUI CU CELE ALE UNITĂŢILOR DE CURS/MODULELOR

Unitatea de curs
Codul 

unităţii de 
curs

Nr.
ECTS

Finalităţi de studiu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

D iscipline obligatorii

Contabilitate financiară 
avansată

F.01.0.001.51 6 V V V V V V V V V V V

Contabilitate managerială 
avansată

F.01.0.002.51 6 V V V V V V

Teoria şi practica auditului 
financiar

F.01.0 .003.51 5 V V V V V

Standarde Internaţionale de 
Raportare Financiară

S.01.0.004.51 5 V V V V V V V V

Dreptul civil şi comercial F.01.0 .005.23 4 V V V V V V
Audit intern şi guvernare 
corporativă

S.01.0 .006.51 4
V V V V V

Standarde Internaţionale de 
Audit

F.02.0 .007.51 6 V V V V V V V V

Contabilitate şi raportare 
fiscală

S.02.0.008.51 6 V V V V V V

Situaţii financiare consolidate S.02.0 .009.51 5 V V V V V V
Auditul financiar în 
întreprinderile mici şi mijlocii

S.02.0 .010.51 5 V V V V V V V V V V

Raportarea şi analiza 
financiar - contabilă

F.03.0.013.51 6 V V V V V V V V

Sisteme informatice în audit S.03.0.014.51 6 V V V V V V V V
Metodologia şi etica cercetării 
în domeniul de specializare

S.04.0 .018.21 
/51

4 V V V V V V V V V

D iscipline opţionale

Auditul şi evaluarea 
proiectelor de investiţii

S.02.A.011.51 4 V V V V V V V

Contabilitatea instituţiilor S.02.A.011.51 4 V V V V V V V

2 Anul universitar pentru studenţii ce sunt obligaţi să obţină minimul necesar curricular începe din 1 septembrie.
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bugetare avansată

Control financiar şi expertiza 
contabilă

S.02.A.012.51 4 V V V V V V V

Misiuni de revizuire, 
asigurare şi servicii conexe

S.02.A.012.51 4 V V V V V V V

Auditul în instituţiile 
financiare

S.03.A.016.51 4 V V V V V

Contabilitatea în organizaţiile 
necomerciale

S.03.A.016.51 4 V V V V V

Auditul în organizaţiile 
necomerciale

S.03.A.017.51 4 V V V V V

Contabilitatea bancară 
avansată

S.03.A.017.51 4 V V V V V

Practica de master S.03.0.015.51 10 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
Teza de master S.04.0 .019.51 30 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

LISTA FINALITĂŢILOR DE STUDIU ŞI A COMPETENŢELOR:
Finalităţile se vor realiza prin valorificarea conţinutul unităţilor de curs, dar şi prin utilizarea

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

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 poată determina priorităţile zilnice stabilite în corelaţie cu indicaţiile primite din surse 
autorizate;

3. Să revizuiască activităţile nerealizate şi să le replanifiée prompt pentru încadrarea în termenele 
prestabilite;

4. Să demonstreze capacitatea necesară contabilului pentru comunicarea eficientă cu grupul de 
lucru din care face parte şi cu reprezentanţii instituţiilor cu care intră în contact;

5. Să participe la discuţii pe teme profesionale, să-şi susţină punctele de vedere în mod 
responsabil, cu argumente pertinente;

6. Să cunoască cerinţele referitoare la operarea programului;
7. Să cunoască terminologia (limbajul) de specialitate, să cunoască principiile contabile;
8. Să demonstreze capacitatea de a folosi diferite tipuri de programe informaţionale specializate;
9. Să demonstreze cunoştinţe privind conţinutul documentelor primare şi să posede capacitatea de 

elaborare şi prelucrarea lor;
10. Să identifice operaţiile economice şi elementele patrimoniale;
11. Să înregistreze corect operaţiile economice în baza reglementărilor contabile, asigurându-se 

corectitudinea prezentării informaţionale a elementelor patrimoniale;
12. Să poată verifica corectitudinea înregistrării operaţiunilor economice şi financiare;
13. Să cunoască modul de pregătire a registrelor contabile analitice şi sintetice;
14. Să verifice corectitudinea datelor registrelor contabile;
15. Să identifice erorile şi să asigure corectarea lor conform prevederilor legale;
16. Să cunoască şi să aplice actele normative în domeniul financiar-contabil;
17. Să demonstreze capacitatea de sistematizare şi generalizare a informaţiilor la întocmirea 

situaţiilor financiare;
18. Să verifice corectitudinea întocmirii rapoartelor financiare şi fiscale, să propună soluţii în cazul 

constatării unor erori;
19. Să demonstreze capacităţi în analiza situaţiilor financiare şi în procesul de fundamentare a 

deciziilor economice şi manageriale, în selectarea procedeelor avansate de audit, a dovezilor 
argumentate.
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NO TA EXPLICATIVĂ

1. Descrierea programului de studii
Profilul programului de maşter: Programul de maşter Audit Financiar se înscrie în domeniul 

de formare profesională 0411 Contabilitate din cadrul domeniului general de studiu 041 Ştiinţe 
economice, componentă a domeniului fundamental al ştiinţei, culturii şi tehnicii 04 Business, 
administrare si drept, şi este în corespundere cu Nomenclatorul domeniilor de formare profesională 
şi al specialităţilor în învăţământul superior, aprobat prin HG nr. 482 din 28.06.2017, Plan-cadru 
pentru studii superioare de licenţă (ciclul I). de masterat (ciclul II) şi integrate aprobat prin Ordinul 
MEEC nr.120 din 10.02.2020, Codul Educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014.

Caracteristicile-cheie ale programului de maşter Audit Financiar:
Forma de organizare: învăţământ cu frecvenţă cu durata studiilor de 2 ani;
Credite de studii: 120 credite ECTS.
Limba de studii: este limba română şi limba rusă.
La studiile de maşter la programul dat se pot înscrie: deţinătorii diplomelor de licenţă sau a 

unui act echivalent de studii şi deţinătorii diplomelor de studii superioare.
Absolvenţii programului de maşter Audit Financiar se certifică prin: Diplomă de maşter în 

ştiinţe economice, cu acordarea titlului de: maşter în în ştiinţe economice.

2. Cunoştinţele, abilităţile şi competenţele asigurate de programul de studii
In conformitate cu misiunea si obiectivele strategice ale ASEM, programul de formare 

profesională Audit Financiar este orientat spre realizarea cerinţelor majore înaintate de piaţa forţei 
de muncă şi are scopul de a forma specialişti competenţi, capabili să se dezvolte continuu şi să 
colaboreze pentru a satisface cerinţele societăţii.

In acest context, respectivul program de formare profesională are drept obiectiv major să 
formeze personalităţi integre şi competente profesional, pentru a face fată cerinţelor actuale şi de 
perspectivă a pieţei forţei de muncă locale şi internaţionale, care vor:

• conştientiza importanţa practicării activităţilor eficiente şi eficace în viaţa profesională şi cea
cotidiană;

• tinde spre obţinerea succesului în activitatea profesională prin autoînvăţare şi autorealizare;
• deţine un bagaj de cunoştinţe şi crea valoare academică adăugată în domeniul Auditului

financiar, 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 
comunicare utilizând şi o limbă străină; Competenţa de operare cu tehnologia informatică.

Concepţia dezvoltării specialistului la Programul de studii Audit Financiar rezidă în 
formarea/dezvoltarea de competenţe generale şi specifice necesare pentru activitatea profesională de 
auditor. Beneficiarii Programului de studii Audit Financiar vor acumula cunoştinţe temeinice 
privind contabilitatea şi auditul, îşi vor dezvolta abilităţi specializate pentru soluţionarea 
problemelor în materie de contabilitate, audit, analiză financiară. Absolvenţii programului de studii 
Audit Financiar vor demonstra competenţe profesionale corespunzătoare cerinţelor pieţei muncii, 
precum şi transversale prin gestionarea situaţiilor de muncă complexe, imprevizibile şi care reclamă 
abordări strategice pertinente, prin asumarea de responsabilităţi în implementarea cunoştinţelor 
teoretico-practice atât individual, cât şi în grup etc.

Absolvenţii acestui program de studii vor dobândi competenţele necesare desfăşurării 
activităţilor contabile, de audit financiar şi audit intern, cele mai complexe activităţi din domeniul 
financiar-contabil. In ceea priveşte competenţele transversale, menţionăm lucrul în echipă şi 
comunicarea în afaceri.
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3. Obiectivele programului de studii, inclusiv corespunderea acestora misiunii 
universităţii

Misiunea ASEM este de a crea noi cunoştinţe şi de a pregăti specialişti de înaltă calificare în 
cele mai diferite domenii ale ştiinţelor economice, precum şi în domenii adiacente, capabili să 
participe ca antreprenori şi forţă de muncă activă într-o piaţă competitivă şi ca cetăţeni responsabili 
într-o societate democratică în continuă schimbare.

In conformitate cu misiunea, obiectivele strategice şi regulamentele instituţionale ale ASEM, 
programul de studii Audit Financiar este orientat spre generarea de cunoştinţe avansate şi 
competenţe necesare profesiei de audit, respectând tradiţiile instituţionale, promovând valorile 
ştiinţifice, culturale naţionale şi universale. Scopul Programul de studii Audit Financiar este de a 
forma specialişti/cercetători profesionişti şi competitivi în domeniul ştiinţelor economice şi
administrative, cu specializare în contabilitate şi audit. Obiectivul general al programului de studii 
masterale „Audit Financiar constă în asigurarea pregătirii necesare obţinerii cunoştinţelor şi 
aptitudinilor pentru atingerea unui nivel avansat de cunoaştere în domeniul auditului şi contabilităţii, 
pentru ca absolvenţii să poată comunica, realiza şi gestiona activităţile specifice din poziţia de 
auditor financiar.

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 puncte 
forte:

• mediu de învăţare autentic, compatibil cu cerinţele mediului de afaceri şi relevant intereselor 
studenţilor masteranzi, ce le permite realizarea finalităţilor proiectate: dobândirea de 
cunoştinţe avansate, formarea de deprinderi şi de competenţe profesionale avansate;

• economist cu dublă competenţă: în domeniul contabilităţii şi auditului, ce reprezintă un pilon 
important al educaţiei universitare cu specific economic din Republica Moldova;

• 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.

4. Racordarea programului de studii şi a conţinuturilor din Planul de învăţământ la 
tendinţele internaţionale din domeniu

Planul de învăţământ la programul de studii Audit Financiar este racordat la recomandările 
Clasificării Internaţionale Standard a Educaţiei (ISCED), elaborate de Comisia europeană, 
Standardele si liniile directoare pentru asigurarea calităţii în Spaţiul European al Învăţământului 
Superior (ESG), 2015, prin implementarea componentelor: temporală, formativă, de acumulare şi de 
evaluare prevăzute în Planul-cadru pentru studii superioare de licenţă (ciclul 1). de maşter (ciclul 
II) şi integrat, aprobat prin Ordinul MECC nr.120 din 10.02.2020. Planul de învăţământ, răspunde 
cerinţelor contemporane ale învăţământului universitar, fiind aliniat la standardele internaţionale de 
educaţie după care se pregătesc specialişti în domeniul contabilităţii şi auditului, oferind 
posibilitatea ca absolvenţii să poată intra direct pe piaţa muncii sau să-şi continue studiile prin 
programele doctorat.

Prezentul Plan de învţământ este în conformitate cu Cadru general pentru Standardele 
Internationale de Educaţie pentru profesioniştii contabili şi candidaţii la titlul de profesionist 
contabil care contribuie la dezvoltarea educaţiei contabile la nivel global. Disciplinele care se 
studiază în cadrul acestui program de masterat au fost stabilite pentru ca studenţii să obţină o 
pregătire profesională cât mai complexă în domeniul contabilităţii, auditului financiar şi auditului 
intern.

5. Evaluarea aşteptărilor sectorului economic şi social
Formarea profesională reprezintă capacitatea de a aplica, transfera şi combina cunoştinţe, 

deprinderi necesare auditorului în situaţii şi medii de muncă aflate în continuă schimbare şi de a 
aplica diverse metode împotriva riscurilor ce pot apărea la pregătirea concluziei de audit a situaţiilor
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financiare. Studierea eficientă a disciplinelor prevăzute pentru formarea specialistului în domeniul 
menţionat va permite atingerea acestui scop. Programul are menirea de a pregăti specialişti pentru 
activităţi contabile, control de gestiune, de analiză a activităţii economico-fmanciare şi pentru 
intrarea în profesia de audit financiar şi misiuni conexe acesteia, formarea la specialişti a 
aptitudinilor practice, care vizează selectarea procedeelor avansate de audit, la fel şi a dovezilor 
argumentate în corespundere cu cerinţele Standardelor Internaţionale de Audit.

Programul de formare profesională Audit Financiar este orientat spre realizarea cerinţelor 
majore înaintate de piaţa forţei de muncă şi are scopul de a forma contabili/stagiari în activitatea de 
audit, analişti financiari şi funcţionari publici în domeniul contabilităţii, auditului, controlului şi 
fiscalităţii competenţi, capabili să se dezvolte continuu şi să colaboreze pentru a satisface cerinţele 
societăţii. Programul are menirea de a pregăti specialişti pentru activităţi contabile, control de 
gestiune, de audit şi de analiză a activităţii economico-fmanciare, formarea la specialişti a 
aptitudinilor practice, care vizează selectarea şi implementarea unor metode avansate în 
corespundere cu cerinţele Standardelor Naţionale şi Internaţionale de contabilitate şi a Standardelor 
Internaţionale de Audit.

6. Consultarea partenerilor în procesul de elaborare a programului de studii (angajatori, 
profesori, absolvenţi, studenţi etc.)

în vederea identificării nevoii de instruire şi formare profesională s-a efectuat analiza 
mediului intern şi extern conform prevederilor Regulamentului ASEM privind iniţierea, proiectarea, 
aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii (p. 8).

Au fost consultate şi luate în considerare opiniile organismelor profesionale (ACCA, ACAP), 
reprezentaţilor mediului de afaceri (KPMG, Efes Vitanta, etc.) şi a mediului academic la nivel 
naţional şi internaţional (studenţi, cadre didactice, personal administrativ-academic) discutate în 
cadrul manifestărilor ştiinţifice pe domeniul Contabilitate, audit, analiză economică şi consultărilor 
organizate la nivel instituţional. La elaborarea programului de maşter Contabilitate si Audit la ciclul 
II, Maşter, s-a ţinut cont de rezultatele procesului de consultare cu angajatorii realizat atât în format 
letric (scris pe hârtie) în cadrul stagiului practicii de maşter, prin completarea chestionarelor de 
evaluare a competenţelor practice ale studenţilor, cât şi în formă participativă, în cadrul examenului 
de evaluare finală a studiilor de maşter.

în procesul elaborării programului de maşter au fost studiate bunele practici internaţionale de 
formare a profesioniştilor contabili stabilite de Consiliul pentru Standarde Internationale de 
Educaţie Contabilă (IAESB), recomandările Centrului pentru Reforma Raportării Financiare al 
Băncii Mondiale, experienţele universităţilor din UE: ASE Bucureşti, Universitatea Babes-Bolyai, 
Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea Radboud Ţările de Jos ş.a. şi consultate 
reglementările normative în domeniul contabil, fiind determinate componentele fundamentale şi de 
specialitate, aspectele teoretice şi practice esenţiale necesare formării specialistului în domeniu.

Concomitent, s-a realizat: analiza reglementărilor normative cu referire le procesele 
educaţionale în învăţământul superior la nivel naţional dar şi instituţional: analiza prealabilă privind 
nevoile specifice exprimate de clienţi, beneficiari şi parteneri (cadre ştiinţifico-didactice, absolvenţi, 
studenţi şi entităţi interesate, organisme profesionale); analiza celor mai noi direcţii de dezvoltare în 
domeniul contabil; analiza comparativă a planurilor de studii de la universităţi de prestigiu din 
străinătate; analiza şi evaluarea prealabilă a propunerilor venite din partea unor specialişti 
externi/studenţi; etc.

7. Relevanţa programului de studii pentru piaţa forţei de muncă
Relevanţa prezentului program de studii rezultă din obiectivele stabilite în strategiile naţionale: 

Strategia naţională de dezvoltare “Moldova 2030”. Conceptul Strategiei de dezvoltare a educaţiei 
“Educaţia 2030” şi în strategiile instituţionale: Planul strategic de dezvoltare al ASEM, Strategia de 
internaţionalizare a ASEM, care etalează imperativitatea forţei de muncă calificată, cu studii 
superioare de maşter în general, dar şi în domeniul 0411 Contabilitate, în particular.
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Motivaţia programului de maşter Audit Financiar este justificată de strânsa corelaţie dintre 
contabilitate şi audit. în contextul actual al societăţii informaţionale şi al unei economii bazate pe 
cunoaştere, misiunea programului de maşter Audit Financiar este de a pregăti specialişti 
profesionişti cu dublă competenţă: contabilitate şi audit, conform modificărilor care intervin în 
economia reală, pe piaţa internă şi într-un cadru globalizat.

8. Posibilităţile de angajare a absolvenţilor
Absolvenţii programului de maşter Audit Financiar se pot realiza prin prisma abilităţilor 

obţinute în procesul de studiu pe toate palierele de dezvoltare a economiei Republicii Moldova. 
Programul de masterat oferă o perspectivă largă de angajare pentru viitorii absolvenţi. în 
conformitate cu Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova, absolvenţii programului pot 
activa în cadrul entităţilor de stat sau private în domeniul financiar-contabil, în calitate de 
conducători ai departamentului financiar-contabil, contabili şefi (contabili şefi-adjuncţi) la entităţi 
din orice ramură a economiei naţionale, stagiari în activitatea de audit, consultanţi în domeniul 
auditului, auditor intern, experţi/analitici financiari, colaboratori ai departamentului control şi 
revizie, consultanţi în domeniul financiar-contabil, inspectori fiscali, auditor intern în autorităţile 
publice, etc.

în urma parcurgerii acestui program de masterat, absolvenţii vor deţine competenţele necesare 
şi suficiente pentru angajarea în funcţii de conducere sau de execuţie ce presupun un înalt nivel de 
calificare în companii din domeniul contabilităţii şi auditului din ţară sau din străinătate.

Absolvenţii îşi pot continua studiile la ciclul III -  Doctorat (nivelul 8 ISCED).

9. Accesul Ia studii a titularilor de diplome obţinute după finalizarea respectivului 
program de studii

Competenţele, deprinderile şi cunoştinţele dobândite pe parcursul studiilor superioare de 
masterat (ciclul Ii/nivelul 7 ISCED) pot fi aprofundate prin continuarea studiilor la doctorat (nivelul 
8 ISCED), la specialitatea 522.02 „Contabilitate: audit: analiză economică”, asigurându-se educaţia 
şi dezvoltarea profesională continuă a absolvenţilor, în concordanţă cu nevoile societăţii manifestate 
pe piaţa forţei de muncă.
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„ 22” aprilie 2021, Proces verbal Nr.9 
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