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Administrarea disciplinei
Codul

Total ore

Curs

Seminare

F.01.O.0.04

150

30

60

Lucrul
individual
60

F.01.O.0.04

150

16

20

114

Rezultatele
învăţării:
Competențe

Laborator

Credite
(ECTS)
5
5

Limba de
predare
Română/
rusă/engleză
Română

Competențele

Finalități de studiu

C6 Rrespectarea normelor etice şi
deontologice în activitatea de
marketing şi logistică

A cunoaște noțiunea de contabilitate; esenţa operaţiunilor economice
reflectate în contabilitate; modificările ce se produc în componenţa
mijloacelor și surselor acestora în cazul efectuării operaţiilor
economice; metoda de studiu a contabilităţii, elementele metodei
contabilităţii; noțiunea bilanțului, structura, părților, capitolelor și
subcapitolele acestuia; noţiunea de conturi contabile, structura și
funcțiile acestora, modul de simbolizare, asigurându-se corectitudinea
evidenței mijloacelor și surselor de procurare; tipurile de operații
economice în dependență de influența acestora asupra mijloacelor și
surselor de finanțare; noțiunea de document și rolul acestuia ca
putător de bază al informaţiei; tipurile de etaloane utilizate în
contabilitate; rolul inventarierii în asigurarea integrității bunurilor
entității; noţiunile de contabilitate financiară şi managerială;
nomenclatorul actelor normative care reglementează bazele juridice,
economice şi organizatorice ale organizării şi ţinerii contabilităţii.
A clasifica utilizatorii de informație, funcțiile contabilității și
perioadele de apariție și dezvoltare a contabilității; mijloacele
economice ale entității și sursele de finanțare, veniturile și cheltuielile
entităţii economice; criteriile de grupare a posturilor de activ şi pasiv
ale bilanțului; conturile sintetice utilizate pentru evidenţa costurilor
activităţii de bază şi auxiliare, precum şi a costurile indirecte de
producţie, a producţiei în curs de execuţie, costurilor perioadei de
gestiune şi a fabricării producţiei; etapele de mişcare a documentelor
de la momentul întocmirii până la predarea în arhivă;tipurile de
registre contabile; modificările ce intervin în bilanţ sub influenţa
operaţiunilor economice efectuate în perioada de gestiune;
componenţa situaţiilor financiare.
A determina prevederile de bază conţinute în actele normative care
reglementează ţinerea contabilităţii; tehnica înregistrării în conturile
contabile a operațiilor economice şi determinării soldului final al
acestora; necesitatea şi modul de întocmire a balanţelor de verificare a
conturilor sintetice şi subconturilor; interdependenţa dintre balanţele
de verificare a conturilor sintetice şi analitice; legăturile reciproce
dintre conturile sintetice (de gradul I) și subconturi (de gradul II);
rolul Planului general de conturi contabile unic pentru reflectarea
operaţiunilor economice ale entităţii; metodele de corectare a erorilor
în contabilitate conform SNC.
A calcula și verifica rezultatul financiar al entităţii economice;
costurile directe şi indirecte, întocmirea calculaţiei costului de
producţie total şi unitar; metodele de evaluare a mijloacelor entității la
intrare, în contabilitatea curentă și la ieșirea mijloacelor;

1

Conținutul
disciplinei

Evaluarea
rezultatelor

Lucrul
individual
Bibliografie
recomandată

A demonstra interdependenţa dintre obiectul şi metoda
contabilităţii; însemnătatea dublii înregistrări;metodele de bază de
organizare a contabilităţii în condiţiile actuale; însemnătatea bilanțului
în scopul reflectării situației financiare a entității la data raportării în
baza studiului de caz.
Noţiuni privind contabilitatea şi principiile de bază ale acesteia
Obiectul şi metoda de studiu a contabilităţii
Bilanţul – element de bază al metodei contabilităţii
Sistemul de conturi şi dubla înregistrare
Metodica contabilităţii principalelor operaţiuni economice
Evaluarea şi rolul acesteia în contabilitate
Documentaţia ca procedeu al metodei contabilităţii
Inventarierea şi rolul acesteia în contabilitate
Organizarea contabilităţii
Evaluarea curentă se va realiza prin:
2 testări – evaluarea curentă-probe scrise;
Elaborarea și susţinerea produsului lucrului individual-studiu de caz, aprecierea în rezultatul participării la
seminare
Evaluarea finală- examen scris sau asistat la calculator,în baza testului clasic care include itemi de divers
nivel de complexitate: a) cunoaștere; b) aplicare; c) integrare.
Nota generală se va determina ca o medie ponderată în modul următor:
• evaluare curentă, inclusiv produsul lucrului individual – 60%;
• evaluare finală – 40%
Studenții vor elabora un studiu de caz cu aplicarea conceptelor, teoriilor, metodelor, instrumentelor
economice de cercetare pe anumite domenii de cercetare. Cerințele și termenele de elaborare și prezentate se
conțin în curriculum-ul la disciplină la capitolul VI ”Lucrul individual”.
de bază
1. Feleagă N., Malciu L., Bunea Ş. Bazele contabilităţii: O abordare europeană şi internaţională. –
Bucureşti, 2002;
2. Grigoroi L., coordonator, Lazari L., Bîrcă A., …etc. Contabilitatea întreprinderii, Editura Cartier,
Chişinău, 2011, 508 p.
suplimentară
3. Grigoroi L., Lazar L. Bazele teoretice ale contabilităţii. Editura Cartier, Chişinău, 2003 – 300 p.
4. Grigoroi L., Ţurcanu L. Contabilitatea întreprinderii: Teste şi probleme. - Editura Cartier, Chişinău,
2007.
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