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Practica de iniţiere 

Responsabil de disciplină/modul: Ştefaniuc Olga, dr.,conf.univ., Cojocaru Maria, dr.,conf.univ., Mîrzac 

Mariana Mariana, dr.,hab,conf.univ., Mihalachi Ruslan, dr.,lector univ. 

Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Lucrul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

 60    60 2 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 , tehnicilor și procedeelor de bază  de  

culegerea, prelucrareași prezentare a datelor și informațiilor 

necesare soluționării unor probleme de natură financiară, 

elaborarea de planuri, bugete și întocmirea de rapoarte 

financiare și fiscale 

 

de aplicare: 

 utilizarea adecvată a metodelor, și procedeelor de bază  

pentru culegerea, prelucrarea și prezentarea informațiilor de 

natură economico-financiară   

 utilizarea bazelor de date prelucrate  pentru soluţionarea 

problemelor cu caracter financiar  şi elaborarea planurilor, 

bugetelor , rapoartelor financiare şi fiscale. 

de integrare: 

 proiectarea unui sistem simplu de colectare și 

prelucrare de date și informații în vederea 

soluționării unor probleme cu caracter financiar-

bancar și elaborării de planuri, bugete și rapoarte 

financiare și fiscale. 
CP 3. Executarea operaţiunilor 

,tranzacţiilor  şi sarcinilor 

specifice domeniului financiar-

bancar în condiţii de autonomie 

restrînsă sau asistenţă calificată. 

de cunoaștere: 

 descrierea operaţiunilor , tranzacţiilor  şi sarcinilor 

specifice realizate la nivelul entităţilor private şi 

publice în domeniul financiar- bancar. 

 explicarea operaţiunilor, tranzacţiior şi sarcinilor specifice 

domeniului financiar – bancar  realizate la nivelul entităţilor 

private şi publice. 
de aplicare: 

 aplicarea de metode , procedee , modele fundamentale de 

analiză,proiectare, evaluare, planificare financiară şi control 

pentru a asigura derularea şi executarea operaţiunilor , 

tranzacţiilor şi sarcinilor specifice domeniului financiar - 

bancar 

 evaluarea critică a proceselor derulării şi executării 

operaţiunilor , tranzacţiilor şi sarcinilor specifice domeniului 

financiar - bancar 

de integrare: 

 stimularea unor tranzacţii ,operaţiuni sau sarcini specifice 

domeniului financiar – bancar. 

CP 4. Determinarea, explicarea și 

analiza indicatorilor economico-

financiari; evaluarea fluxurilor 

financiare 

de cunoaștere: 

 cunoașterea și identificarea indicatorilor economico-

financiari și a tipologiei fluxurilor financiare. 

 



 

 

De aplicare: 

 aplicarea metodologiei de calcul și analiză a indicatorilor 

economico-financiari și a procedeelor de evaluare a 

fluxurilor financiare. 

 utilizarea rezultatelor analizei indicatorilor economico-

financiari și a evaluării fluxurilor financiare pentru 

aprecierea unor situații, proiecte specifice domeniului 

financiar-bancar. 

de integrare: 

 studiul unor probleme, situații, cazuri concrete din domeniul 

financiar bancar cu ajutorul metodelor analizei financiare și a 

sistemului de indicatori economico-financiari la nivel micro 

și macroeconomic 


