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Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Lucrul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

S.03.O.0.19 

 

150 60 30  60 5 Română/ 

rusă/engleză 

 

Rezultatele 

învăţării:  

Competențe 

Competențele Finalități de studiu 

CP 2. Culegerea de date, 

informații, prelucrarea și 

interpretarea acestora pentru 

soluționarea unor probleme de 

natură financiară, elaborarea de 

planuri, bugete și întocmirea de 

rapoarte financiare și fiscale în 

entități publice și private 

de cunoaștere: 

 Identificarea metodelor şi procedeelor contabile de bază 

privind evidenţa şi prelucrarea informaţiilor şi datelor 

necesare soluţionării problemelor financiare , întocmirea 

rapoartelor financiare şi fiscale. 

de aplicare: 

 Utilizarea adecvată a metodelor şi procedeelor contabile 

pentru evidenţa situaţiilor economico – finaciare. 

de integrare: 

 Elaborarea sistemului de evidenţă contabilă în vederea  

prevenirii fraudelor financiare şi elaborarea rapoartelor 

financiare şi fiscale. 
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. 

CP.4 Determinarea, explicarea și 

analiza indicatorilor economico-

financiari; evaluarea fluxurilor 

financiare 

de cunoaștere: 

 explicarea sensului economic a formulelor contabile  şi a 

metodologiei de evidenţă  a operaţiunilor economice şi 

financiare. 

 

de aplicare: 

 aplicarea  metodelor de evidenţă şi control contabil  în 

scopul implementării deciziilor şi planurilor financiare 

eficiente e entităţii economice. 

de integrare: 

 studiul şi analiza unor probleme , situaţii şi cazuri concrete 

din domeniul financiar- contabil la nivelul entităţii 

economice. 

 

Conținutul 

disciplinei 

1. Contabilitatea investiţiilor financiare 

2. Contabilitatea capitalului propriu 

3. Contabilitatea datoriilor 

4. Contabilitatea costurilor de producţie şi cheltuielilor 

5. Contabilitatea veniturilor 

6. Situaţiile financiare ale entităţilor economice 



 

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) 
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suplimentară (până la 6 surse) 

1. Coordonator Nederiţă A. Contabilitate financiară, Ediţia a II-a. Editura ACAP. Chişinău, 2003 – 640 

p. 
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