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I. Preliminarii
Examenul de calificare vizează evaluarea finalităților de studii/ rezultatelor învățării realizate într-un
domeniu de formare profesională tehnică şi are drept scop evaluarea cunoștințelor, abilităților și certificarea
competențelor profesionale pentru calificările profesionale de nivel 3 ISCED, 4 ISCED sau 5 ISCED conform
Cadrului Naţional al Calificărilor. Prin urmare, calificarea reprezintă recunoașterea oficială a valorii rezultatelor
individuale ale învățării pentru piața muncii, precum și a educației și formării profesionale continue printr-un
act de studii (diplomă, certificat, atestat) ce conferă dreptul legal de a practica o profesie/specialitate.
Prezentul program a fost elaborat în baza Standardului profesional de calificare al specialistului – Anexa
5 a Planului de învățământ aprobat de către Ministerul Educației, nr. SC-05/16 din 05.07.2016 și Curriculumul
specialității 41210 Finanțe și asigurări, aprobat prin Ordinul ME nr. 605 din 19.12.2017.
În conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de calificare, corespunzător
programului de formare profesională 41210 Finanțe și asigurări, examenul se organizează prin susținerea unei
probe de evaluare scrise sau a lucrării de diplomă.
Proba de evaluare va fi elaborată în baza prezentului Program, respectând principiile de bază ale
evaluării: validitate, credibilitate, transparență, echitate și accesibilitate.
Proba de evaluare se va axa pe evaluarea competențelor profesionale obținute de către elevi în perioada
studiilor în aspect de cunoștințe, abilități și atitudini.
Itemii de evaluare vor fi elaborați în conformitate cu obiectivele de evaluare, descrise în acest Program,
prin care candidatul va demonstra că posedă atât cunoștințe, cât și abilități.
Beneficiarii programului sunt absolvenții programului de formare profesională 41210 Finanțe și asigurări
cu durata studiilor de 4 ani, care solicită certificarea competențelor profesionale conform calificării Broker în
asigurări.
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II. Lista competențelor profesionale specifice
CPS 1. Cunoașterea, înțelegerea conceptelor, teoriilor și metodelor de bază ale domeniului Finanțe și asigurări, utilizarea
lor adecvată în activitatea profesională;
CPS 2. Utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea și interpretarea unor variate tipuri de concepte, situații,
procese, proiecte asociate domeniului Finanțe și asigurări;
CPS 3. Utilizarea cunoștințelor de bază pentru rezolvarea problemelor profesionale tipice domeniului Finanțe și
asigurări;
CPS 4. Aplicarea criteriilor și metodelor de evaluare a calității și limitelor unor procese, proiecte, programe, metode;
CPS 5. Elaborarea unor proiecte profesionale cu utilizarea principiilor și metodelor specifice domeniului Finanțe și
asigurări.

III. Obiectivele de evaluare, Atitudini specifice predominante de care trebuie să dea dovadă candidatul
CPS 1. Cunoașterea, înțelegerea conceptelor, teoriilor și metodelor de bază ale domeniului Finanțe și asigurări, utilizarea
lor adecvată în comunicarea profesională.
Unități de
competență
UC 1. Utilizarea
limbajului de
specialitate specific
domeniului.

UC 2. Respectarea și
aplicarea legislației
financiare.

Obiective de evaluare
Candidatul va demonstra că posedă Candidatul va demonstra că posedă următoarele
următoarele cunoștințe:
abilități:
C 1. Noțiunea, rolul și funcțiile
A 1. Interpretarea rolului fiscalității în activitatea
impozitelor.
profesională.
C 2. Principiile și elementele
A 2. Argumentarea rolului și funcțiilor impozitelor
impozitelor.
în statele contemporane.
C 3. Criteriile de clasificare a
A 3. Demonstrarea principiilor moderne și clasice
impozitelor și taxelor.
ale impunerii, determinarea semnificației
C4. Conținutul economic și funcțiile
elementelor impozitelor.
finanțelor.
A 4. Analiza și aplicarea criteriilor de clasificare a
C 5. Esenţa economică, rolul şi
impozitelor.
funcţiile asigurărilor în economia de
A 5. Deducerea conținutului economic al
piaţă.
finanțelor.
C 6. Formele de protecţie a
A 6. Distingerea funcțiilor finanțelor.
oamenilor şi bunurilor împotriva
A 7. Argumentarea necesităţii contractării
acţiunii forţelor distructive ale naturii asigurărilor.
şi accidentelor.
A 8. Identificarea formelor de protecţie a
C 7. Tipuri de fonduri de asigurare.
oamenilor şi bunurilor împotriva acţiunii forţelor
C 8. Asigurarea sub aspect juridic,
distructive ale naturii şi a accidentelor.
economic şi financiar.
A 9. Explicarea rolului fondurilor de asigurare la
lichidarea consecinţelor riscului asigurat.
A 10. Explicarea asigurărilor sub aspect juridic,
economic şi financiar.
C 1. Evoluția sistemului fiscal
A 1. Diferențierea funcțiilor și componentelor
autohton. Reforma fiscală.
sistemului fiscal.
C 2. Legislația fiscală.
A 2. Evaluarea etapelor și conținutului reformei
C 3. Sistemul de impozite și taxe.
fiscale în țara noastră.
C 4. Administrarea fiscală.
A 3. Aplicarea cadrului legislativ de reglementare a
C 5. Procedura fiscală.
impozitelor.
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C 6. Conceptul de capital. Esența
economică. Structura capitalului.
C 7.Costul capitalului noțiuni,
clasificarea. Modalitățile de
determinare a îndatorării
întreprinderii.
C 8. Legea Republicii Moldova cu
privire la asigurări.
C 9. Conceptul tehnic al Sistemului
Informațional Automatizat de Stat în
domeniul Asigurărilor Obligatorii de
Răspundere Civilă pentru pagubele
produse de autovehicule.
C 10. Regulamentul privind fondul de
protecţie a victimelor străzii.

UC 3. Aprecierea
rolului economic şi
social al asigurărilor.

1. Constituirea societăţilor de
asigurare.
2. Tipuri de organizaţii de asigurare,
caracterizarea lor.
3. Activitatea de achiziţie şi
intermediere în asigurări.

A 4. Descrierea componenței și atribuțiilor
organelor de administrare fiscală.
A 5. Elaborarea propunerilor proprii de
perfecționare a politicii fiscale.
A 6. Identificarea conceptului și a etapelor
procedurii fiscale.
A 7. Caracterizarea structurii financiare a
întreprinderii.
A 8. Aplicarea indicatorilor la alegerea structurii
financiare a întreprinderii.
A 9. Aplicarea cadrului legislativ de reglementare a
asigurărilor.
A 10. Identificarea rolului Sistemului Informațional
automatizat RCA Data la contractarea asigurărilor
de răspundere civilă auto.
A 11. Gestionarea fondului și condițiile depunerii
dosarului de daună.
A 1. Relevarea condiţiilor stabilite pentru
constituirea unei societăţii de asigurare.
A 2.Stabilirea modului de licenţiere a unei societăţi
de asigurare.
A 3. Caracterizarea tipurilor de organizaţii de
asigurare.
A 4. Aprecierea activităţii agentului, brokerului de
asigurare și Bancassurance.

Atitudini specifice predominante de care trebuie să dea dovadă candidatul:
Atitudinea 1. Apreciază rolul terminologiei specifice în comunicarea și activitatea profesională;
Atitudinea 2. Conștientizează importanța comunicării profesionale și neprofesionale, în limba maternă și în limbile
moderne;
Atitudinea 3. Apreciază importanța respectării cadrului normativ-legislativ din domeniu;
Atitudinea 4. Se adaptează rapid și ușor la noile tehnologii și reforme în domeniul specific de activitate.
CPS 2. Utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea și interpretarea unor variate tipuri de concepte, situații,
procese, proiecte asociate domeniului Finanțe și asigurări.
Unități de
competență
UC 1. Interpretarea
rapoartelor
financiare în
analiza rezultatelor
financiare.

Obiective de evaluare
Candidatul va demonstra că posedă
Candidatul va demonstra că posedă următoarele
următoarele cunoștințe:
abilități:
C 1. Conținutul și structura veniturilor,
A 1. Definirea noțiunilor de venit, consum,
consumurilor și cheltuielilor
cheltuieli a întreprinderii.
întreprinderii.
A 2. Clasificarea veniturilor, consumurilor și
C 2. Profitul: formarea și repartizarea
cheltuielilor întreprinderii.
profitului la întreprindere.
A 3. Determinarea rezultatelor financiare a
C 3. Indicatorii economico-financiari de
activității întreprinderii.
apreciere a rezultatelor financiare.
A 4. Examinarea direcțiilor de utilizare a profitului.
C 4. Rentabilitatea întreprinderii;
A 5. Calculul indicatorilor rentabilității
obligațiile fiscale ale agenților
întreprinderii.
economici.
A 6. Interpretarea datelor analizei financiare,
formularea concluziilor și propunerilor.
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UC 2. Identificarea
conţinutului
condiţiilor generale
şi speciale ale
contractelor de
asigurare.

C 1. Contractul de asigurare şi tipurile
acestuia.
C 2. Condiţiile de validitate şi efectele
contractului de asigurare.
C 3. Modurile de încetare ale
contractului de asigurare.
C 4. Elementele tehnice ale asigurării
ce exprimă condiţiile generale ale
asigurărilor.

UC3. Relevarea
condiţiilor
contractării unor
tipuri de asigurări.

C 1. Condiţiile speciale şi generale ale
asigurării facultative a bunurilor
persoanelor fizice şi juridice.
Condiţiile generale şi particularităţile
asigurărilor de viaţă în Republica
Moldova.
C 2. Asigurarea prin efectul legii de
răspundere civilă a deţinătorilor de
autovehicule şi vehicule electrice
urbane.
C 3. Cadrul juridic al asigurării de
răspundere civilă în baza poliţelor
internaţionale Carte Verde.
C 4. Reglementarea răspunderii civile a
companiilor de navigație aeriană
pe plan internațional.

A 1 Definirea noțiunii de contract de asigurare și
ale elementelor acestuia.
A 2. Caracterizarea tipurilor de contracte de
asigurare
A 3. Argumentarea condiţiilor de validitate ale
contractului de asigurare.
A 4. Descrierea modurilor de încetare ale
contractului de asigurare.
A 5. Calculul primei de asigurare, sumei de
asigurare și a despăgubirii în dependență de tipul
francizei stipulate în contract.
A 1. Elucidarea condiţiilor stabilite în asigurarea
facultativă a bunurilor persoanelor fizice şi
juridice.
A2. Caracterizarea modului de contractare a
asigurărilor de viaţă.
A 2. Identificarea mecanismului de contractare a
asigurării obligatorii de răspundere civilă auto.
A 3. Estimarea necesităţii asigurării de răspundere
civilă în baza poliţelor internaţionale Carte Verde.
A 4. Caracterizarea unor aspecte frauduloase
întreprinse în asigurarea de răspundere civilă
Carte Verde.
A 5. Stabilirea criteriilor de evaluare a riscului.
A 6. Determinarea evaluării daunelor în baza
metodelor de estimare.

Atitudini specifice predominante de care trebuie să dea dovadă candidatul:
Atitudinea 1. Conștientizează necesitatea înțelegerii corecte a conceptelor, proceselor, proiectelor asociate domeniului
Finanțe și asigurări pentru asigurarea calității lucrărilor realizate;
Atitudinea 2. Este deschis să colaboreze cu specialiști din alte domenii;
Atitudinea 3. Apreciază avantajele aplicării, proiectării și prezentării diferitor procese asistate la calculator.
CPS 3. Utilizarea cunoștințelor de bază pentru rezolvarea problemelor profesionale tipice domeniului Finanțe și
asigurări.
Unități de
competență

Obiective de evaluare
Candidatul va demonstra că posedă
Candidatul va demonstra că posedă următoarele
următoarele cunoștințe:
abilități:
UC 1. Determinarea C 1. Esența, evoluția și particularitățile A 1. Definirea și descrierea bazei legislative și a
obligațiilor fiscale a actuale privind Impozitul pe venit, TVA, elementelor pentru Impozitul pe venit, TVA, Accize,
contribuabililor.
Accize, Taxe rutiere, Taxe vamale, Taxe rutiere, Taxe vamale, Impozitul pe bunurile
Impozitul pe bunurile imobiliare, Taxele imobiliare, Taxele locale, Taxele pentru resursele
locale, Taxele pentru resursele naturale, naturale, Impozitele sociale.
Impozitele sociale.
A 2. Identificarea facilităților fiscale prevăzute de
C 2. Elementele Impozitul pe venit, TVA, legislație.
Accize, Taxe rutiere, Taxe vamale, A 3. Determinarea obligaţiilor fiscale, virarea şi
Impozitul pe bunurile imobiliare, Taxele declararea Impozitului pe venit, TVA, Accize,
Taxelor rutiere, Taxelor vamale, Impozitului pe
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UC 2. Utilizarea
metodelor de
analiză și
previziune
financiară la nivel
macroeconomic.

UC3.
Aprecierea
utilităţii asigurărilor
generale şi de viaţă
pentru persoanele
fizice şi juridice.

locale, Taxele pentru resursele naturale,
Impozitele sociale.
C 3. Facilități fiscale privind Impozitul pe
venit, TVA, Accize, Taxe rutiere, Taxe
vamale, Impozitul pe bunurile imobiliare,
Taxele locale, Taxele pentru resursele
naturale, Impozitele sociale.
C 4. Calcularea și achitarea Impozitul pe
venit, TVA, Accize, Taxe rutiere, Taxe
vamale, Impozitul pe bunurile imobiliare,
Taxele locale, Taxele pentru resursele
naturale, Impozitele sociale.
C 1. Conceptul de buget și funcțiile sale.
Principiile bugetare.
C 2. Metode de dimensionare a
veniturilor și cheltuielilor bugetare.
C 3. Componentele Bugetului Public
Național.
C 4. Fazele și trăsăturile procesului
bugetar.

bunurile imobiliare, Taxelor locale, Taxelor pentru
resursele naturale, Impozitelor sociale.

A 1. Descrierea noțiunilor de buget și proces
bugetar.
A 2. Recunoașterea funcțiilor și principiilor
bugetare.
A 3. Analizarea structurii sistemului bugetar al
Republicii Moldova.
A 4. Evaluarea metodelor de dimensionare a
veniturilor și cheltuielilor publice.
A 5. Proiectarea opiniilor proprii cu privire la
optimizarea politicii bugetar-fiscale în țara
noastră.
C 1. Rolul asigurărilor de viaţă la sporirea A 1. Clasificarea claselor şi tipurilor asigurărilor de
şi consolidarea bugetelor familiare.
viaţă.
C 2. Avantajele şi dezavantajele
A 2. Identificarea deosebirilor dintre asigurarea
asigurării facultative de sănătate.
obligatorie medicală şi cea facultativă de sănătate.
C 3. Asigurarea cheltuielilor de
A 3. Elucidarea condiţiilor stabilite pentru
tratament medical a persoanelor aflate
asigurările medicale facultative a persoanelor care
temporar peste hotare.
pleacă temporar peste hotare.
C 4. Asigurarea de răspundere civilă
A 4. Estimarea necesităţii şi importanţei asigurării
legală, pentru prejudicii, contractuală,
de răspundere civilă profesională.
stabilită prin lege și a diferitor tipuri de
A 5. Aprecierea rolului reasigurării în industria
profesii.
asigurărilor.
C 5. Rolul reasigurării în industria
A 6. Identificarea deosebirilor dintre reasigurări şi
asigurărilor.
asigurări.
C 6. Delimitările reasigurării de asigurări.

Atitudini specifice predominante de care trebuie să dea dovadă candidatul:
Atitudinea 1. Conștientizează necesitatea planificării și organizării timpului de lucru;
Atitudinea 2. Își asumă responsabilitatea pentru deciziile luate în activitatea sa;
Atitudinea 3. Promovează prevederile cadrului normativ și legislativ în rezolvarea problemelor profesionale;
Atitudinea 4. Apreciază importanța procesului de evaluare în scopul optimizării imaginii în fața clientului;
Atitudinea 5. Apreciază importanța analizei informațiilor economico-financiare în scopul eficientizării activității
desfășurate;
Atitudinea 6. Asigură confidențialitatea informațiilor și datelor;
Atitudinea 7. Manifestă responsabilitate în asigurarea utilizatorilor interni și externi cu informațiile solicitate.
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CPS 4. Aplicarea criteriilor și metodelor de evaluare a calității și limitelor unor procese, proiecte, programe, metode.
Unități de
competență
UC 1. Completarea
formularelor de
dări de seamă
fiscale, dări de
seamă în domeniul
asigurărilor.

UC 2. Aprecierea
obiectivă a situației
financiare la nivel
macroeconomic.

UC 3. Aplicarea
indicatorilor
economicofinanciari ai
întreprinderii.

Obiective de evaluare
Candidatul va demonstra că posedă
Candidatul va demonstra că posedă următoarele
următoarele cunoștințe:
abilități:
C 1. Particularitățile declarării
A 1. Completarea diverselor categorii de declarații
impozitului pe venit de către persoanele fiscale.
fizice și juridice.
A 2. Completarea dărilor de seamă fiscale tipizate
C 2. Reținerea impozitului pe venit prin
privind diverse categorii de impozte și taxe
stopaj la sursă. Prezentarea dărilor de
generale de stat.
seamă.
A 3. Completarea dărilor de seamă fiscale tipizate
C 3. Declararea TVA. Completarea
privind diverse categorii de impozite și taxe locale;
facturilor fiscale, registrelor specifice.
A 4. Completarea dărilor de seamă fiscale tipizate
C 4. Declararea accizelor.
privind impozitele sociale.
C 5. Raportarea calculelor privind taxele A 5.Completarea diverselor tipuri de cereri de
locale.
asigurare.
C 6. Raportarea calculelor privind
A 6. Completarea contractelor de asigurare.
impozitul pe bunurile imobiliare.
A 7. Completarea polițelor de asigurare.
C 7. Raportarea impozitelor sociale.
C 8. Tipul și valabilitatea contractelor.
C 9. Efectele contractelor de asigurare.
C 9. Rolul francizelor la acordarea
despăgubirilor.
C 1. Noțiune de mecanism financiar.
A 1. Interpretarea noțiunilor de politică financiară
Cadrul financiar.
și mecanism financiar.
C 2. Pârghiile economico-financiare.
A 2. Evidențierea trăsăturilor caracteristice ale
C 3. Metode administrative de gestiune
politicii financiare.
financiară.
A 3. Identificarea obiectivelor politicii financiare.
C 4. Conceptul de politică financiară.
A 4. Aprecierea obiectivelor politicii financiare în
Trăsăturile și obiectivele politicii
domeniul resurselor financiare publice.
financiare și politicii fiscale.
A 5. Aprecierea obiectivelor politicii financiare în
C 5. Coordonatele politicii financiare
domeniul cheltuielilor publice.
vizând sistemul resurselor financiare
A 6. Dezvoltarea opiniilor proprii cu privire la
publice.
politica financiară actuală din Republica Moldova.
C 6. Coordonatele politicii financiare
vizând sistemul cheltuielilor publice.
C 1. Conceptul de politică financiară,
A 1. Definirea noțiunii de decizie financiară.
trăsăturile și obiectivele politicii
politică financiară.
financiare.
A 2. Clasificarea deciziilor financiare.
C 2. Decizia financiară. Tipologia
A 3. Identificarea deciziilor politicii financiare în
deciziilor financiare.
baza unor studii de caz.
C 3. Riscul în activitatea financiară a
A 4. Analiza indicatorilor riscului financiar și de
întreprinderii.
credit.
C 4. Rolul, clasificarea investițiilor.
A 5. Identificarea surselor de finanțare a
C 5. Criteriile de evaluare a proiectelor
investițiilor.
de investiții. Sursele de finanțare a
A 6. Evaluarea riscurilor investiționale.
investițiilor.
A 7. Aplicarea metodelor de calcul a amortizării
C 6. Imobilizări corporale: aspecte
activelor pe termen lung.
generale.
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UC 4. Aplicarea
principiilor de
despăgubire şi
determinare a
primei de
asigurare.

UC 5.
Determinarea
metodelor de
dimensionare a
veniturilor şi
cheltuielilor
companiilor de
asigurări.

C 7. Metodele de calcul a amortizării
imobilizărilor corporale.
C 8. Sursele de finanțare a imobilizărilor
corporale.
C 9. Conținutul și structura activelor
circulante ale întreprinderii, clasificarea
activelor circulante.
C 10. Activele circulante și ciclul de
exploatare.
C 11. Determinarea necesarului de
active circulante.
C 12. Stocurile și gestiunea lor în cadrul
întreprinderii.
C 13. Necesitatea și rolul analizei
financiare ca metodă de cunoaștere în
procesul decizional.
C 14. Sistemul informațional în
organizarea analizei financiare.
C 15. Clasificare și modul de
întrebuințare a indicatorilor în analiza
financiară a întreprinderii.
C 1. Constatarea, evaluarea pagubelor şi
stabilirea despăgubirilor la asigurarea
culturilor agricole şi de animale.
C 2. Principiile ce stau la baza
asigurărilor de bunuri.
C 3. Combinarea asigurării auto CASCO
cu asigurarea de răspundere civilă auto.
C 4. Asigurarea încărcăturilor mărfurilor
pe timpul transportării auto
internaţionale.
C5. Criterii de evaluare a riscurilor
aviatice
C 6. Clasificarea reasigurărilor
C7. Răspunderea civilă a diferitor tipuri
de profesii.

C 1. Indicatorii de exprimare a eficienţei
în activitatea de asigurare.
C 2. Caracteristica generală a veniturilor
și cheltuielilor societăților de asigurare
C 3. Organizarea auditului intern în
cadrul societăţilor de asigurări.

A 8. Determinarea eficienței utilizării activelor
materiale pe termen lung și a activelor circulante.
A 9. Explicarea metodelor de dimensionare a
necesarului de active circulante.
A 10. Explicarea necesității analizei financiare.
A 11. Identificarea surselor de date necesare
analizei financiare.
A 12. Distingerea metodelor utilizate în analiza
financiară.
A 13. Aplicarea indicatorilor economico-financiari
de apreciere a rezultatelor financiare.
A 14. Determinarea valorii de piață a întreprinderii
și a indicatorilor și modalităților de apreciere a ei.

A 1. Determinarea sumelor şi a primelor de
asigurare.
A 2. Identificarea riscurilor acceptate şi exceptate
în asigurare.
A 3. Stabilirea impactului uzurii la determinarea
despăgubirii.
A 4. Calcularea despăgubirii în dependenţă de
franciza stipulată în contract.
A 5. Calcularea primelor de asigurare și a
despăgubirii în dependență de tipul contractului și
forma de cedare a riscului.
A 6. Stabilirea criteriilor de evaluare a riscului;
A7. Determinarea reținerii proprii și cedării în
reasigurare.
A 8. Determinarea cuantumului despăgubirilor în
rezolvarea diferitor situaţii-caz de asigurări de
răspundere civilă profesională.
A 1. Calcularea indicatorilor de eficienţă
economică în domeniul asigurărilor.
A 2. Relevarea surselor de provenienţă a
veniturilor din activitatea operaţională şi
neoperaţională.
A 3. Elaborarea structurii cheltuielilorîn funcţie de
destinaţie.
A 4. Caracterizarea auditului intern şi extern.

Atitudini specifice predominante de care trebuie să dea dovadă candidatul:
Atitudinea 1. Conștientizează rolul tehnologiilor informaționale în prelucrarea și sistematizarea informațiilor economice;
Atitudinea 2. Promovează strategii de eficientizare a activității;
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Atitudinea 3. Conștientizează necesitatea corelării activității cu diferite echipe profesionale din cadrul entității pentru
realizarea obiectivelor planificate;
Atitudinea 4. Generează soluții și propuneri la problemele apărute;
Atitudinea 5. Manifestă deschidere în relațiile de comunicare cu colegii și clienții;
Atitudinea 6. Asigură integritatea mijloacelor bănești;
Atitudinea 7. Promovează și realizează politica entității în care activează.
CPS 5. Elaborarea unor proiecte profesionale cu utilizarea principiilor și metodelor specifice domeniului Finanțe și
asigurări.
Unități de competență

Obiective de evaluare
Candidatul va demonstra că posedă
Candidatul va demonstra că posedă
următoarele cunoștințe:
următoarele abilități:
UC 1. Determinarea și
C 1. Caracteristica generală a cheltuielilor
A 1. Descrierea generală a veniturilor și
aplicarea metodelor
publice. Clasificarea cheltuielilor publice.
cheltuielilor publice.
de dimensionare a
C 2. Sursele de finanțare a cheltuielilor
A 2. Identificarea tendințelor în evoluția
veniturilor și
publice.
veniturilor și cheltuielilor publice.
cheltuielilor publice.
C 3. Factorii care influențează creșterea
A 3. Prezentarea surselor de finanțare a
cheltuielilor publice.
cheltuielilor publice.
C 4. Caracteristica generală a sistemului
A 4. Compararea și caracterizarea
resurselor financiare publice.
impozitelor directe și indirecte.
C 5.Clasificarea resurselor financiare
publice.
C 6. Caracteristica impozitelor directe.
C 7. Caracteristica impozitelor indirecte.
C 8. Indicatorii de analiză a nivelului,
structurii și dinamicii veniturilor și
cheltuielilor publice.
UC2. Implementarea
1. Misiunea şi obiectivele unei companii de A 1. Definirea misiunei companiei de
elementelor şi
asigurări.
asigurări şi obiectivele strategice.
tehnicilor de planificare 2. Strategii manageriale utilizate în cadrul
A 2. Caracterizarea elementelor
strategică a societăţilor companiilor de asigurări.
metodologice elaborării şi implementării
de asigurări.
C 3. Gestiunea riscului şi influenţa acestuia
strategiei de dezvoltare a companiei de
asupra activităţii manageriale a societăţii
asigurări.
de asigurări.
A 3. Estimarea factorilor economici şi
C 4. Aspecte frauduloase în cadrul
sociali, locali sau globali cu impact indirect
companiilor de asigurări.
asupra pieţeia asigurărilor.
C 5. Sisteme de asigurare de catastrofa
A 4. Detectarea cauzelor şi consecinţelor
pentru proprietarii de locuinţe la nivel
creşterii fraudelor în domeniul activităţii
internațional.
asigurătorului.
C 6. Argumente pro şi contra din
A 5. Caracterizarea sistemelor de asigurare
perspectiva implementării asigurării
implementate la nivel internaţional.
obligatorii de locuinţe împotriva
A 6. Identificarea tendinţelor de
dezastrelor naturale.
îmbunătăţire a sectorului de asigurări în
Republica Moldova.
Atitudini specifice predominante de care trebuie să dea dovadă candidatul:
Atitudinea 1. Alege varianta optimă de realizare a obiectivelor și planurilor financiare a entității;
Atitudinea 2. Apreciază importanța instrumentelor administrative și de conducere pentru procesul decizional al entității;
Atitudinea 3. Manifestă responsabilitate privind protecția datelor cu caracter personal, informațiilor confidențiale
deținute în conformitate cu atribuțiile profesionale;
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Atitudinea 4. Corelează activitatea sa cu diferite echipe din cadrul entității;
Atitudinea 5. Este deschis pentru susținerea programelor orientate spre asigurarea creșterii și perfecționării
profesionale continue.

IV. Resurse bibliografice destinate candidaților
Nr. crt.

Denumirea resursei

1.

Legea RM din 21.12.2006 Cu privire la asigurări. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 47-49/213
din 06.04.2007

2.

Legea RM din 22.12. 2006 Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube
produse de autovehicule. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 32-35 din 09.09.2007

3.

Hotărârea nr. 19/11 din 09.04.2009 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind fondul de protecţie a
victimelor străzii. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Nr. 95/393 din 22.05.2009

4.

Codul Fiscal al Republicii Moldova nr. 1163-XIII din 24.04.1997

5.

Legea cu privire la sistemul bugetar și procesul bugetar, 1996

6.

Legea cu privire la finanțele publice locale, 2003

7.

Legea cu privire la sistemul public de asigurări sociale, 1999

8.

Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală, 1998

9.

Legea finanțelor publice și responsabilităților bugetar-fiscale, 2014

10.

Legile bugetare anuale

11.

Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi

12.

Hîncu, Rodica. Metode și tehnici fiscale: Curs universitar / Rodica Hîncu, Nadejda Chicu, Olga Kuzmina, …;
ASEM. Chișinău: Dep.Ed.-Poligr. al ASEM., 2005.

13.

Boşcaneanu, Nadejda. Fiscalitate (suport de curs) pentru elevii CNC, anul IV, specialitatea "Contabilitate"
/Nadejda Boşcaneanu, Marina Iovu-Carauş

14.

Claudia Plămădeală, Curs rezumativ de lecții l a Fiscalitate, Copyright CEEF, 2020

15.

COLȚA A. Note de curs Asigurări și reasigurări, Chișinău, 2019

16.

COLȚA A. Aplicațiile practice la unitatea de curs Asigurări și reasigurări, Chișinău, 2020

17.

N. Botnari, „Finanțele întreprinderii”, Ed. Editerra Prim, Chișinău 2008

18.

P. Bran, „Finanțele întreprinderii”, Casa editorială Logos, Chișinău, 1994

19.

V. Sârbu “Analiza economico-financiară a întreprinderii. Curs de lecții”, CFBC, 2015

20.

Curs rezumativ de lecții la Finanțe publice. Plămădeală Claudia 2019

21.

Secrieru A., Finanțe publice, Chișinău 2004

22.

Văcărel I., Finanțe publice, Editura Didactică și Pedagogică, București 2000

23.

Manole Tatiana. Finanțe publice Chișinău APP, 1998
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