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Nr. Meseria/ Profesia/ 

Specialitatea 

Competențele supuse certificării Costul 

orientativ al 

certificării 

1.  41110 

Contabilitate 

Calificarea: 

Contabil (studii 

profesional-tehnice) 

1. Utilizarea tehnologiilor informaționale. 

2. Întocmirea/completarea documentelor primare. 

Gestionarea documentelor. 

3. Efectuarea calculelor specifice și înregistrarea 

operațiunilor economice. 

4. Întocmirea rapoartelor statistice, declarațiilor 

fiscale. 

5. Evaluarea și inventarierea patrimoniului.  

6. Întocmirea situațiilor financiare. 

2490 lei 

2.  41120 Impozite şi 

percepere fiscală 

Calificarea: 

Contabil (studii 

profesional-tehnice) 

1. Utilizarea tehnologiilor informaționale. 

2. Întocmirea/completarea documentelor primare. 

Gestionarea documentelor. 

3. Efectuarea calculelor specifice și înregistrarea 

operațiunilor economice. 

4. Întocmirea rapoartelor statistice, declarațiilor fiscale. 

5. Evaluarea și inventarierea patrimoniului.  

6. Întocmirea situațiilor financiare. 

2490 lei 

3.  41210 Finanţe şi 

asigurări 

Calificarea: Broker 

în asigurări 

1. Documentarea operativă și corectă a operațiunilor 

economico-juridice aferente activității societăților de 

asigurări. 

2. Identificarea strategiilor de promovare a produselor și 

serviciilor în vederea consilierii clienților. 

3. Prestarea serviciilor în sectorul asigurărilor din 

Republica Moldova. 

4. Asigurarea principiilor de transparență, legalitate și 

eficiență în gestionarea resurselor financiare. 

5. Evaluarea, investigarea și diagnosticarea proceselor și 

fenomenelor specifice societăților de asigurări. 

2197 lei 

https://www.ceef.md/centrudevalidareacompeten%C8%9Belorprofesionale


4.  41220 Finanţe şi 

bănci 

Calificarea: 

Ofițer operațiuni 

financiar-bancare 

1. Documentarea operativă și corectă a operațiunilor 

economice aferente activității instituțiilor financiar-

bancare. 

2. Prestarea operațiunilor de consiliere a clienților. 

3. Procesarea operațiunilor financiar-bancare. 

4. Asigurarea principiilor de transparență, legalitate, 

economicitate, eficiență în gestionarea resurselor 

financiare. 

5. Evaluarea, investigarea și diagnosticarea proceselor și 

fenomenelor specifice din instituțiile financiar-

bancare. 

6. Administrarea informațiilor economico – financiare. 

2490 lei 

5.  61210 

Administrarea 

aplicaţiilor WEB 

Calificarea: 

Dezvoltator web 

(studii profesional-

tehnice) 

1. Dezvoltarea interfețelor grafice cu utilizatorul (User 

Experience). 

2. Dezvoltarea codului funcțional, optimizat și 

reutilizabil. 

3. Documentarea aplicației web. 

4. Asigurarea mentenanței aplicației. 

5. Asigurarea securității datelor. 

6. Asigurarea de suport pentru utilizatori. 

2490 lei 

6.  61310 Programare 

şi analiza 

produselor de 

program 

Calificarea: 

Programator (studii 

profesional-tehnice) 

1. Elaborarea unei aplicații software. 

2. Validarea codului dezvoltat. 

3. Implementarea aplicației în mediul de operare. 

4. Furnizarea documentației tehnice. 

5. Asigurarea calității și conformității aplicației. 

6. Asigurarea securității și protecției datelor. 

2490 lei 

7.  41310 Planificarea 

şi administrarea 

afacerilor 

Calificarea: 

Tehnician 

planificare 

1. Identificarea oportunităților de afaceri și înregistrarea 

afacerii. 

2. Managementul afacerii și elaborarea planului de 

afaceri. 

3. Gestionarea resurselor umane ale firmei. 

4. Gestiunea și analiza economico-financiară a firmei. 
5. Organizarea activității de marketing și promovarea 

afacerii proprii. 

6. Elaborarea proiectelor investiționale. 

2490 lei 

 

 


