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Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 
F.04.O.0.34 120 26 26 - 68 4 Română/rusă 
F.05.O.0.34 120 12 8 - 100 4 Română/rusă 

 
Rezultatele 

învățării: 

Competențe 

Competențe Finalități de studiu 

CP 1. Culegerea de date, 

informaţii, prelucrarea și 

interpretarea acestora pentru 

soluţionarea unor probleme de 

natură financiară, elaborarea de 

planuri, bugete și întocmirea de 

situații financiare și fiscale în 

entităţi publice și private 

 

de cunoaștere: 

 a cunoaște noțiunea de contabilității financiare; principiile 

fundamentale ale contabilității financiare; cadrul legal în organizarea și 

ținerea contabilității entității; noțiunea imobilizărilor și imobilizărilor 

în curs de execuție; noțiunile semnificative utilizate în deprecierea 

activelor; noțiunile cu privire la investițiile imobiliare și contractele de 

leasing; noțiunile de stocuri; regulile generale și caracteristicile 

stocurilor; noțiunea creanțelor și investițiilor financiare, noțiunea de 

capital propriu; capitalului social; prime de capital; alte elemente de 

capital propriu; datoriilor și costurilor îndatorării; noţiunea de venituri 

și cheltuieli după destinații și grupe. 

de aplicare: 

 a clasifica funcțiile și principiile contabilității; imobilizărilor 

necorporale și corporale;  modurile de intrare şi de derecunoaștere a 

imobilizărilor; metodele de calculare a amortizării imobilizărilor; 

contractele de leasing; stocurile; metodele de evaluare a stocurilor; 
creanțele și investițiile financiare; numerarul entității, operațiile 

economice cu privire la capitalului nevărsat, neînregistrat, retras și 

primelor de capital; datoriile entității economice; veniturile și 

cheltuielile entității după tipuri de activități; lucrările premergătoare 

întocmirii situațiilor financiare. 

de integrare: 

 a determina rolul contabilității financiare în cadrul entității; condițiile 

de recunoaștere a imobilizărilor; modul de evaluare inițială și ulterioară 

a imobilizărilor; modul de reclasificare a investițiilor financiare; modul 

de recunoaștere și evaluare a pierderii din deprecierea activelor; modul 

de recunoaștere și evaluare a investițiilor imobiliare; documentele 

primare ce țin de evidența încasării şi plății numerarului în casierie, 
conturi bancare; valoarea justă minus costurile de vânzare pentru un 

activ și grupe de active; informația cu privire la activele entității și 

surselor acestora ce necesită de a fi prezentată în situațiile financiare; 

necesitatea creării corecțiilor privind creanțele compromise; structura 

capitalului propriu; tipurile de datorii și componența costurilor 

îndatorării; modul de recunoaștere şi evaluare a veniturilor și 

cheltuielilor după destinație; scopul și necesitatea prezentării situațiilor 

financiare; caracterizeze informațiile oferite de situațiile financiare; 

tipurile de situații financiare conform sistemului de contabilitate utilizat 

de entitate; informațiile minime prevăzute de SNC ce trebuie prezentate 

în situațiile financiare; modul de aprobarea, semnarea și prezentare a 
situațiilor financiare. 

CP 2 Executarea operaţiunilor, 

tranzacţiilor și sarcinilor 

specifice domeniului în vederea 

administrării afacerilor 

de aplicare: 

 a calcula valoare de intrare a activelor entității; valoarea ulterioară a 
activelor cu utilizarea metodelor de evaluare în baza studiului de caz; 

amortizarea activelor; pierderea din deprecierea activelor; retribuțiile 

personalului în baza studiului de caz; scutirile cu privire la impozitul pe 

venit reținut din salariu și asigurările obligatorii sociale și medicale de 

stat; soldului final al contului sintetic în baza studiului de caz. 

de integrare: 

 a  contabiliza intrările  și derecunoașterea imobilizărilor necorporale și 



corporale, aplicând corespondența conturilor contabile; sumele cu 

privire la amortizarea şi deprecierea imobilizărilor; operațiile 

economice cu privire la intrarea, transferului și ieșirii investițiilor 

imobiliare; costurile ulterioare recunoașterii inițiale; operațiile cu 

privire la contractele de leasing în contabilitatea locatarului și 

locatorului; operațiile cu privire la intrarea și ieșirea stocurilor; valorilor 
mobiliare și cotelor de participare; operațiilor economice cu privire la 

creanțele comerciale, ale bugetului, personalului și altor creanțe; 

operațiile de achitare prin diferite forme; operațiilor privind  numerarul 

în casierie şi în conturile bancare; transferurilor de numerar în expediție 

şi a documentelor bănești, operațiile cu privire la formarea și 

modificarea capitalului social; operațiile economice cu privire la 

capitalului ne vărsat, neînregistrat, retras și primelor de capital; 

diferențelor de curs valutar aferente elementelor de capital; operațiile cu 

privire la formarea rezervelor în calitate de elemente a capitalului 

propriu; operațiile privind profitul nerepartizat si pierderile neacoperite; 

datoriilor comerciale, financiare şi calculate; capitalizarea costurilor 

îndatorării; operațiile economice cu privire la veniturile din vânzări și 
din acordarea serviciilor; cheltuielile entității după destinații și grupe; 

veniturile și cheltuielilor din diferențe de curs valutar și sumă; operațiile 

economice cu privire la reformarea bilanțului contabil după prezentarea 

situațiilor financiare. 

CP 3. Deținerea și identificarea 

informațiilor despre situația 

întreprinderii în vederea 

dezvoltării și extinderii 

activităților de afaceri derulate 

de cunoaștere: 

 a argumenta conținutul operațiilor economice în baza unui studiu de 

caz. 

de aplicare: 

 a demonstra corelaţia indicatorilor din diferite situații financiare; 

însemnătatea elaborării politicilor contabile; însemnătatea situațiilor 

financiare în deținerea informațiilor despre entitate în vederea 

dezvoltării activităților de afaceri în baza studiului de caz. 

Conținutul 

disciplinei 

1. Organizarea contabilităţii financiare în cadrul entităţii 

2. Contabilitatea imobilizărilor necorporale 

3. Contabilitatea imobilizărilor corporale 

4. Contabilitatea stocurilor 
5. Contabilitatea creanţelor și a numerarului 

6. Contabilitatea capitalului propriu 

7. Contabilitatea datoriilor 

8. Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor 

9. Situațiile financiare ale entităților economice 
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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ISBN 978-1-60815-253-3 
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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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- Editura ASEM, Chişinău, 2005. 
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2007. 

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

4. Tuhari T., ș.a. Contabilitate (note de curs), MOLDCOOP, UCCM, Chișinău, 2015- 309 p. 

Data completării Semnătura titularului de curs 
 

 


