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Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Lucrul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

F.01.O.0.04 150 30 60  60 5 Română/ 

rusă/engleză 

 

Rezultatele 

învăţării:  

Competențe 

Competențele Finalități de studiu 

CP 1. Operarea cu concepte, 

teorii, metode, instrumente 

fundamentale de natură 

economico-financiară în 

realizarea de sarcini profesionale 

în entităţi publice și private. 

de cunoaștere: 

 cunoașterea  conceptelor, teoriilor ,metodelor şi instrumentelor 

fundamentale a evidenţei contabile utilizate în activitatea 

econimico -financiară . 

de aplicare: 

 utilizarea adecvată a metodelor şi instrumentelor contabile în 

evidenţa situaţiilor  din domeniul financiar-bancar. 

de integrare: 

 elaborarea rapoartelor contabile şi financiare specifice 

domeniului financiar-bancar. 
CP.3 Executarea operaţiunilor, 
tranzacţiilor și sarcinilor 
specifice domeniului financiar-
bancar în condiţii de 
autonomie restrânsă sau 
asistenţă calificată. 

de cunoaștere: 

 executarea operaţiunilor ,tranzacţiilor din domeniul 

financiar-bancar la nivelul entităţii private. 
de aplicare: 

 aplicarea metodelor , procedeelor de evidenţă şi control pentru 

asigurarea derulării şi executării operaţiunilor, tranzacţiilor din 

domeniul financiar. 

de integrare: 

 simularea unor tranzacţii , operaţiuni contabile specifice 

domeniului financiar. 

Conținutul 

disciplinei 

1. Noţiuni privind contabilitatea şi principiile de bază ale acesteia 

2. Obiectul şi metoda de studiu a contabilităţii 

3. Bilanţul – element de bază al metodei contabilităţii 

4. Sistemul de conturi şi dubla înregistrare 

5. Schema generală a contabilităţii principalelor operaţiuni economice 

6. Evaluarea şi calculaţia – procedee ale metodei contabilităţii 

7. Documentaţia ca procedeu al metodei contabilităţii 

8. Inventarierea şi rolul acesteia în contabilitate 

9. Organizarea contabilităţii 

Evaluarea 

rezultatelor Evaluarea curentă se va realiza prin: 

2 lucrări de control – probe scrise;  

Elaborarea și susţinerea produsului lucrului individual,  

aprecierea în rezultatul participării la seminare  

Evaluarea finală - examen scris, care include 2 subiecte din cadrul cursului studiat. Fiecare 
subiect al testului cuprinde sarcini de: 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% 

 

Lucrul 

individual 
Studeţii vor completa un caiet de sarcini (studiu de caz) care include : contabilizarea operaţiunilor economice , 

întocmirea rapoartelor şi registrelor sintetice, etc. 

Bibliografie 

recomandat

ă 

de bază (cel mult 3 – 4 titluri) 

1. Bojian O. Contabilitatea întreprinderilor: Teorie, aplicaţii, actualizări. Editura Eficient, Bucureşti, 1996 - 

322 p. 

2. Feleagă N., Malciu L., Bunea Ş. Bazele contabilităţii: O abordare europeană şi internaţională. – Bucureşti, 
2002; 

3. Grigoroi L., Lazar L. Bazele teoretice ale contabilităţii. Editura Cartier, Chişinău, 2003 – 300 p.  
 

suplimentară (până la 6 surse) 

1. Grigoroi L., Ţurcanu L. Contabilitatea întreprinderii: Teste şi probleme. - Editura Cartier, Chişinău, 2007. 

2. Grigoroi L., Bîrcă A. Ghid la contabilitatea întreprinderii. - Editura ASEM, Chişinău, 2009. 

3. Viorel Ţurcanu, Eudochia Bajerean Bazele contabilităţii // Chişinău, Tipografia Centrală, 2004. 

4. Ţurcanu V., Iachimovschi A. Îndrumări teoretice şi aplicaţi practice la contabilitate (lucrare metodico-

didactică). ASEM, Chişinău, 2002 – 188 p. 

5. Legea contabilităţii № 113-XVI din 27 aprilie 2007 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova № 90-93, 

din 29 iunie 2007. 

6. Legea cu privire la susţinerea şi protecţia micului business nr.112-XIII din 20.05.1994 (Monitorul Oficial 

al RM nr.2-7 din 25.08.1994); 

 
 


