


















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

Obiectivul general al programului de licență „ Contabilitate ’’ vizează dezvoltarea de cunoștințe, 

practici specifice și competențe necesare specialiștilor contabili în desfășurarea și organizarea 

contabilității modem pentru a corespunde cerințelor actuale și de perspectivă a pieței de muncă locale și 

internaționale. Prin însușirea de cunoștințe teoretice solide și dezvoltarea de abilități practice și de 

cercetare, tinerilor absolvenți li se facilitează accesul ca profesioniști pe piața muncii, personalități integre 

cu competențe corespunzătoare unor ocupații din grupele de bază 2411 ’’Contabili”, 2413 ’’Analiști 

financiari”, 2422 ’’Specialiști în domeniul politicilor administrative”, 2631 ’’Economiști” ale 

Clasificatorului ocupațiilor din Republica Moldova. 

Misiunea programului de licență "Contabilitate" se încadrează în coordonatele misiunii generale a 

Universității de Stat din Comrat și consta în formarea de specialiști de înaltă calificare, competitivi pe 

piața națională și internațională în domeniul contabilității, auditului, analizei economio-financiare, 

capabili să valorifice eficient bazele de date și informațiile cu caracter economic, contabil, fiscal, 

financiar și de altă natură și să aplice corespunzător legislația națională și internațională pentru a soluționa 

probleme teoretice și practice tipice domeniului. 

Obiectivele de formare specifice programului ’’Contabilitate”: 

a) Cunoașterea celor mai importante concepte, teorii și metode specifice domeniului financiar-

contabil și utilizarea corespunzătoare a acestora în comunicarea profesională; 

b) Dezvoltarea capacității de sintetizare, prelucrare și interpretare a informațiilor cu specifice 

domeniului contabilității, de rezolvare a unor probleme de bază și evaluare a concluziilor posibile; 

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

informaționale, astfel încât sa ofere utilizatorilor rapoarte și informații de calitate; 

d) Formarea capacității de evaluare a problemelor specifice de contabilitate și manifestarea 

spiritului de inițiativă în analiza și rezolvarea acestora; 

e) Capacitatea de organizare eficientă a activității profesionale și de adaptare la condițiile muncii 

în echipă. 

Aceste obiective corespund misiunii Universității de Stat din Comrat și sunt corelate cu 

următoarele documente strategice: 

• Planul Strategic al Universității de Stat din Comrat pentru perioada 2017-2022, prin obiectivele 

strategice: Dezvoltarea și consolidarea calității ofertei educaționale; Intensificarea și creșterea calității 

activităților de colaborare universitară internațională; Creșterea gradului de internaționalizare a 

activităților academice; 

• Strategia de cercetare și inovare la Universitatea de Stat din Comrat, prin obiectivele: Afilierea 

Universității la un sistem integrat de informare privind strategiile de cercetare științifică și competițiile 

naționale și internaționale lansate pentru obținerea proiectelor; 

• Plan strategic instituțional de internaționalizare pentru anii 2020 - 2025, prin obiectivele: 

Intensificarea și creșterea calității activităților de colaborare universitară internațională; Creșterea 

gradului de internaționalizare. 

Scopul strategic al Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova 2030” în domeniul educației constă 

în „... echiparea tuturor oamenilor, de la vîrstă fragedă, pe tot parcursul vieții, cu cunoștințe, abilități și 

competențe necesare pentru a-și valorifica cît mai bine potențialul atît în viața personală, cît și în cea 

profesională, precum și pentru a se adapta cît mai ușor la imperativele timpului, în special la cele ce țin de 

dezvoltarea durabilă”. Astfel, planul de învățământ la programul de licență „Contabilitate” contribuie la 

realizarea acestui scop strategic prin: adaptarea sistemului educațional pentru promovarea educației 

centrate pe cel ce învață, care îl ajută să cunoască provocările dezvoltării durabile și să dezvolte 

aptitudini, abilități și competențe soft („soft skills”), precum gîndirea critică și creativă, colaborarea, 

flexibilitatea, tehnologiile informaționale, antreprenoriat, care îi vor ajuta să ia decizii, să soluționeze 

probleme, să comunice eficient, să își cunoască și să își exercite drepturile, să gestioneze timpul ș.a. 

Programul de licență este proiectat și organizat în concordanță cu Standardele de Calitate Naționale 
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