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Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

F.01.O.04 150 30 60 - 60 5 Română/rusă 

F.01.O.04 150 16 20 - 114 5 Română/rusă 

 
Rezultatele 

învățării: 

Competențe 

Competențe Finalități de studiu 

CP 1. Cunoașterea conceptelor, 

teoriilor, metodelor, 

instrumentelor fundamentale de 

natură economico-financiară, în 

realizarea de sarcini 

profesionale în entități publice și 

private 

de cunoaștere: 

 Să cunoască și să descrie conceptul de contabilitate; esenţa faptelor 

economice reflectate în contabilitate; modificările ce se produc în 
componența mijloacelor și surselor acestora în cazul efectuării faptelor 

economice; metoda de studiu a contabilității, elementele metodei 

contabilității; conceptul bilanțului, structura, părților, capitolelor și 

subcapitolele acestuia; conceptul de conturi contabile, structura și 

funcțiile acestora, modul de simbolizare; tipurile de fapte economice în 

dependență de influența acestora asupra mijloacelor și surselor de 

finanțare; conceptul de document și rolul acestuia ca putător de bază al 

informației; tipurile de etaloane utilizate în contabilitate; rolul 

inventarierii în asigurarea integrității bunurilor entității; conceptul de 

contabilitate financiară şi managerială; nomenclatorul actelor 

normative care reglementează organizarea şi ținerea contabilității. 

de aplicare: 

 Să aplice cunoștințele privind esenţa faptelor economice reflectate în 

contabilitate; modificările ce se produc în componența mijloacelor și 

surselor acestora în cazul efectuării faptelor economice; metoda de 
studiu a contabilității, elementele metodei contabilității; conceptul 

bilanțului, structura, părților, capitolelor și subcapitolele acestuia; 

conceptul de conturi contabile, structura și funcțiile acestora, modul de 

simbolizare; tipurile de fapte economice în dependență de influența 

acestora asupra mijloacelor și surselor de finanțare; conceptul de 

document și rolul acestuia ca putător de bază al informației; 

de integrare: 

 Să demonstreze competențele formate în urma analizei faptelor 

economice reflectate în contabilitate; modificărilor ce se produc în 

componența mijloacelor și surselor acestora în cazul efectuării faptelor 

economice; metodelor de studiu a contabilității, elementele metodei 

contabilității; conceptului bilanțului, structura, părților, capitolelor și 
subcapitolele acestuia; conturilor contabile, structurii și funcțiilor 

acestora. 

CP 3. Crearea și monitorizarea 

echipelor multidisciplinare în 

corespundere cu activitatea 

organizației; dezvoltarea 

relațiilor productive, de 

colaborare în cadrul echipelor; 

aplicarea și raționalizarea 

instrumentelor de motivare a 

participanților acestora 

de cunoaștere: 

 Să cunoască tipurile de informații utilizată în procesul luării deciziilor 

manageriale. 

de aplicare: 

 Să aplice metodele de evaluare a elementelor patrimoniale la intrare, 

ieșire și în contabilitatea curentă în scopul soluționării problemelor 

teoretico-practice din domeniul managerial. 

de integrare: 

 Să demonstreze interdependența dintre obiectul și metoda contabilității; 

însemnătatea dublei înregistrări; metodele de bază de organizare a 

contabilității în condițiile actuale; însemnătatea bilanțului în scopul 

reflectării poziției  financiare a entității la data raportării în baza 

studiului de caz. 

CP 7. Identificarea și 

gestionarea informalilor 

adecvate și relevante în vederea 

de cunoaștere: 

 Să cunoască tipurile de situații financiare și modul de întocmire și 
prezentate de diferite tipuri de entități. 



dezvoltării și extinderii 

activităților de afaceri derulate 

de aplicare: 

 Să determine costul de intrare a bunurilor, costului de producție, a 

calcula și interpreta rezultatele financiare ale entității. 

Conținutul 

disciplinei 

1. Noțiuni privind contabilitatea și principiile de bază ale acesteia 

2. Obiectul și metoda de studiu a contabilității 

3. Bilanțul – element de bază al metodei contabilității 

4. Sistemul de conturi și dubla înregistrare 
5. Metodica contabilității principalelor operațiuni economice 

6. Evaluarea și rolul acesteia în contabilitate 

7. Inventarierea și documentația ca procedee ale contabilității 

8. Caracteristica generală a situațiilor financiare 
Evaluarea 

rezultatelor  

Pentru evaluarea rezultatelor învăţării în cadrul disciplinei se realizează: 

1. Evaluarea curentă - se desfășoară pe parcursul semestrului în cadrul cursurilor, seminarelor, consultaţiilor. 

De asemenea, sunt apreciate cu note pe o scală de la 1 la 10 atestările  semestriale obligatorii, care se 

desfășoară în perioadele prestabilite în calendarul academic anual. Ponderea evaluării curente constituie 60% 

(50% - la forma de studii frecvență redusă) din nota finală. 

2. Evaluarea finală - se realizează prin intermediul examenului scris, utilizând testul instituţional, alcătuit din 2 

subiecte formate din sarcini pe 3 nivele cu grad diferit de complexitate (cunoaștere, aplicate, integrare) sau o 
altă variantă de test realizat prin intermediul platformei educaționale  MOODLE a USM 

(www.moodle.usm.md). Ponderea notei acumulate la examen constituie 40% (50% - la forma de studii 

frecvență redusă) din nota finală la disciplină. 

3. Evaluarea produsului studiului individual – se efectuează în afara orelor  de contact direct: la orele de 

consultaţie. Cele mai bune lucrări vor fi prezentate la seminar. 
Studiul 

individual 

Pentru activitatea individuală, studenții realizează un Studiu de caz în care vor realiza următoarele sarcini: 

1. determinarea corespondenței conturilor aferente operaţiunilor economice efectuate în anul 202N; 

2. determinarea sumelor care lipsesc; 

3. deschiderea conturile contabile corespondente și reflectarea operaţiunilor economice în conturi (Anexa 

3); 

4. întocmirea balanţei de verificare a conturilor sintetice (Anexa 4); 

5. - întocmirea Situaţiilor financiare la finele perioadei de gestiune (Anexa 5). 
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primare cu regim special, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.294 din 17.03.1998 09.04.1998. În: 

Monitorul Oficial Nr. 30-33 (cu modificările şi completările ulterioare). 

9. Grigoroi L., coordonator, Lazari L., Bîrcă A., ...etc., Manual Contabilitatea întreprinderii, Ediția II 

revizuită și completată, Editura Cartier, Chişinău, 2017, 632 p. 
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