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Universitatea de Stat din Moldova 

Facultatea Ştiinţe Economice 

Departamentul Finanțe și bănci 

FIŞA DISCIPLINEI/MODULULUI 

 

Disciplina Control financiar 

Responsabil de disciplină/modul: Dragomir L., dr. în șt. econ., conf. univ. 

Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

S.06.A.0.46 90 28 14  48 ex. română 

rusă 

S.06.A.0.46 90 10 6  74 ex. română 

rusă 

 

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 şi private. 

CP.3 Executarea operaţiunilor, 

tranzacţiilor şi sarcinilor specifice 

domeniului financiar-bancar în 

condiţii de autonomie restrânsă 

sau asistenţă calificată. 

CP. 5 Executarea deciziilor, 

bugetelor şi planurilor financiare 

în cadrul entităţilor publice şi 

private. 

 cunoaşterea şi descrierea conceptelor, teoriilor şi metodelor 

controlului financiar; 

 descrierea a bugetelor, planurilor financiare la nivel 

microeconomic şi macroeconomic utilizând concepte şi 

metode ale controlului financiar; 

 descrierea operaţiunilor şi sarcinilor specifice controlului 

financiar la nivelul entităţilor publice şi private; 

 aplicarea de metode şi procedee de control pentru a asigura 

derularea şi executarea operaţiunilor, tranzacţiilor şi 

sarcinilor specifice domeniului financiar; 

 evaluarea critică a proceselor şi sarcinilor specifice 

controlului financiar; 

 simularea unor operaţiuni sau sarcini specifice controlului 

financiar; 

 utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor şi metodelor de 

control financiar pentru soluţionarea situaţiilor şi 

problemelor teoretico-practice din domeniul financiar; 

 elaborarea de proiecte economico-financiare cu utilizarea 

conceptelor, teoriilor şi metodelor controlului financiar; 

 evaluarea critică a implementării deciziilor financiare, 

realizării bugetelor, planurilor la nivel micro şi 

macroeconomic; 

 elaborarea unei lucrări privind efectul implementării 

deciziilor financiare, realizarea bugetelor, planurilor la nivel 

micro şi macroeconomic. 

Conținutul 

disciplinei 

1. Conceptul de control financiar 

2. Metodologia de exercitare a controlului financiar 

3. Finalizarea acţiunilor de control financiar 

4. Forme de control ale activităţii economico-financiare 

5. Organizarea activității de control financiar 

6. Control intern managerial 

7. Controlul financiar în Uniunea Europeană 
Evaluarea 

rezultatelor 

Evaluarea curentă se va realiza prin: 

2 testări – evaluarea curentă-probe scrise; 

Elaborarea și susţinerea produsului studiului individual - Raport de evaluare a capacităţilor  unui APL, 

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 studiului individual – 60%; 

 evaluare finală – 40% 
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Studiul 

individual 

Studenții vor elabora un Raport de evaluare a capacităţilor  unui APL.  

Cerințele și termenele de elaborareși prezentatre se conțin în curriculum-ul la disciplină  la capitolul VI 

”Studiu individual” (poate fi accesat pe platforma e-learning www.moodle.usm.md ). 

Bibliografie 

recomandată 

de bază  

1. Dragomir L. Control financiar. https://moodle.usm.md/user/view.php?id=5250&course=5227 

2. Dragomir L., Secrieru V., Darii I. Rolul auditului intern în prevenirea și detectarea fraudei. 

Conferință științifică internațională ediţia a XII-a „Paradigme moderne ale economiei și 

antreprenoriatului inovativ”, 03-04 noiembrie 2017, Chișinău, USM, p. 144, ISBN 978-9975-71-942-1. 

3. Dragomir L., Secrieru V., Darii I., Țăranu L. Rolul auditului performanţei în organizaţiile sectorului 

public. Conferință științifică internațională „Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi 

mondiale”, cu ocazia aniversării a 65 de ani de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe Economice, 2-3 

noiembrie 2018. Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, p. 95-97. ISBN 978-9975-142-57-1. 

4. Deliu T., Dragomir L., ș.a. Ghidul alesului local. (capitolul V – Finanțe publice locale) Chișinău: 

Academia de Administrare Publică (Guvernul Repăublicii Moldova), 2015. ISBN: 978-9975-3019-5-4. 

287 p. c.a. 17,3 

5. Dobroţeanu L., Dobroţeanu C. Audit. Concepte şi practici. Bucureşti: Economică, 2002. 320 p. 

6. Duţescu A. Ghid pentru înţelegerea şi aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate. 

Bucureşti: CECCAR, 2002. 384 p. 

7. Legea privind controlul financiar public intern nr.229 din 23.09.2010. În: Monitorul oficial al 

Republicii Moldova nr.231-234 din 26.11.2010. 

8. Iacub I. Controlul financiar public: concept, importanță și competențe. În: Teoria și practica 

administrării publice. Chișinău, 2016. p. 245-248. 

 

suplimentară  

1. Manolescu Gh. (coord). Politici economice. Concepte, instrumente, experienţe. Bucureşti: Editura 

Economică, 1997. 265 p. 

2. Secrieru A., Dragomir (Rotaru) L. Managementul finanţelor publice locale: Ghidul autorităţilor 

publice locale. Progr. Comun de Dezvoltare Locală Integrală (PCDLI), Progr. Naţiunilor Unite pentru 

Dezvoltare (PNUD), Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitatea Femeilor (UN 

Women). - Chişinău: S. n., 2016 (Tipogr. "Bons Offices"). - 88 p. ISBN 978-9975-87-077-1. 

Data completării                   Semnătura titularului de curs 

______________     ________________________________   
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