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Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

S.02.A.09 210 30 30 - 150 7 
Română, 

rusă 
Rezultatele 

învățării: 

Competențe 

 

 

Competențe Finalități de studiu 

CP 1. Cunoașterea teoriilor, 

concepțiilor, principiilor și 

practicilor economiei moderne 

și ale unui management 

performant 

 

 

 

 A cunoaște și utiliza concepte, teorii și metode în organizarea 

contabilității în afaceri; 

 A aplica adecvat cu conceptele, teoriile și metodele contabilității 

înregistrarea operațiunilor economice în dependență de sistemul 

contabil aplicat și întocmirea situațiilor financiare; 

 A elabora regulamentul cu privire la serviciul de contabilitate, politicile 

contabile cu utilizarea conceptelor, teoriilor și metodelor contabilității. 

CP 2. Cercetarea problemelor 

de afaceri și integrarea 

cunoștințelor în soluționarea 

acestora în mediul profesional 

 

 

 

 

 A cunoaște problemele funcționării serviciului de contabilitate, 

cerințele de documentare a faptelor economice, sistemul de 

contabilitate care poate fi utilizat de diferite entități ce activează în 

diferite ramuri ale economiei; 

 A aplica principiile contabilității la înregistrarea operațiunilor 

economice în afaceri; 

 A cerceta problemele în elaborarea situațiilor financiare cu utilizarea 

tehnicilor, procedurilor și instrumentelor adecvate contabilității. 

CP 3. Inițierea și dezvoltarea 

afacerii în baza elaborării 

business-planului ca urmare a 

studiilor de fezabilitate 

 

 A reproduce conceptul de control intern în evaluarea riscurilor și 

dezvoltarea afacerii; 

 A determina cerințele privind asigurarea funcționării sistemului de 

management și control intern în dezvoltarea afacerii; 

 A demonstra însemnătatea situațiilor financiare în deținerea 

informațiilor despre entitate în vederea dezvoltării activităților de 

afaceri în baza studiului de caz. 

CP 4. Organizarea și 

gestionarea activităților 

conform legilor și normelor 

stabilite, prin integrarea 

surselor de informații în 

contexte noi și necunoscute 

 A descrie organizarea contabilității conform legilor și normelor 

stabilite; 

 A determina regulile generale privind contabilitatea elementelor 

patrimoniale conform prevederilor legii contabilității și raportării 
financiare și standardelor de contabilitate; 

 A dezvolta prevederile cu privire la întocmirea situațiilor financiare 

conform legilor și normelor stabilite. 

CP 7. Proiectarea și planificarea 

afacerilor în funcție de 

prioritățile strategice 

 A determina rolul informației contabile în planificarea afacerilor, 

factorii care influențează asupra calității informațiilor contabile în 

procesul decizional; 

 A utiliza informația contabilă în proiectarea și planificarea afacerilor; 

 A argumenta deciziile manageriale adoptate în baza analizei 

documentelor contabile și a situațiilor financiare. 

Conținutul 

disciplinei 

1. Bazele teoretice ale organizării contabilității în afaceri  

2. Organizarea serviciului de contabilitate în afaceri și rolul acestuia în sistemul de management 

3. Sistemele și formele de organizare a contabilităţii în afaceri 

4. Cerințe de documentare a operațiunilor economice și raportare financiară. Aspectele fiscale ale 

afacerii. 
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 

Elaborarea politicilor contabile ale entității, deschiderea conturilor contabile și înregistrarea în contabilitatea 

entității a faptelor economice, întocmirea balanței de verificare și întocmirea situațiilor financiare (Bilanțului și 

a Situației de profit și pierdere). 
Acest produs va fi realizat individual. 

Structura produsului: 

 Introducere (descrierea entității, a domeniului de activitate) 

 Capitolul I. Elaborarea Politicilor contabile ale entității. 

 Capitolul II. Înregistrarea faptelor economice în conturile contabile.  

 Capitolul III. Deschiderea conturilor contabile.  

 Capitolul IV. Întocmirea balanței de verificare. 

 Capitolul V. Întocmirea situațiilor financiare. 

 Încheiere. 

 Referințe bibliografice. 

Bibliografie 

recomandată 

De bază: 

1. Dolghi Cr., Lușmanschi G. Organizarea contabilității în afaceri (Note de curs). CEP USM, Chișinău, 2014. 

2. Dolghi Cr., Macovei T. Organizarea contabilității, rolul acesteia în sistemul de management al entității 

economice (Suport de curs).  CEP USM, Chișinău, 2013. 

3. Lușmanschi G., Lavrenciuc L. Bazele contabilității. Culegere de aplicații și teste. Ediţia a II-a, revăzută şi 

actualizată. Chişinău, CEP USM, 2022. - 259 p. – 8,1 c.a. ISBN 978-9975-159-63-0. 

4. Lușmanschi G. Organizarea contabilității în afaceri. Curs de prelegeri pentru studenții ciclului II, Master, 

program de master – Administrarea afacerilor. USM, 2022. Disponibil pe https://moodle.usm.md/  

5. Legea contabilității şi raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 (în vigoare 01.01.2019). În: Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, nr. 1-6 art.22 din 05.01.2018. 

6. Standardele Naţionale de Contabilitate. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova № 233-237/1533 din 

22.10.2013 (http://www.mf.gov.md). 

7. Planul general de conturi contabile. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova № 233-237/1533 din 

22.10.2013 (http://www.mf.gov.md). 

8. Modificările Standardelor Naţionale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor al 

Republicii Moldova nr.48 din 12.03.2019. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.101-107 din 

22.03.2019. 

9. Modificările Planului general de conturi contabile, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor al 

Republicii Moldova nr.100 din 28.06.2019. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.230-237 din 

19.07.2019. 

10. Regulamentul privind inventarierea, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova 

nr. 60 din 29.05.2012. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 166–169 din 10.08.2012. 

Suplimentară: 

11. Bucur V., Ţurcanu V., Graur A. Contabilitatea impozitelor. Editura ASEM, Chişinău, 2016. 

12. Codul fiscal al Republicii Moldova nr. 1163-XIII din 24.04.1997. În: Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova din 18 septembrie 1997, nr. 62/522 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție 

specială din 08.02.2007). 

13. Codul civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 06.06.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

nr. 66-75 din 1.03.2019. 

14. Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003. În: Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova № 159-162 din 29 iulie 2003. 

15. Codul etic al profesionaliştilor contabili. Manual de reglementări internaționale de audit, asigurare și 

etică. Ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr.64 din 14 iunie 2012. În: Monitorul oficial 

al Republicii Moldova, ediție specială din 24.08.2012.   

16. Lușmanschi G. Adoptarea deciziilor în baza informației privind costurile de producție. Culegere de 

comunicări în cadrul colocviului științific „Abordări teoretice și practice ale contabilității moderne”, 10 

iulie 2015, Chișinău: S.n., 2015 (Tipogr. „Arva Color”), p.228-252. – 1,16 c.a. 

17. Lușmanschi G. Importanța informației privind costurile de producție relevante la adoptarea deciziilor de 

înlocuire a utilajului. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Priorități strategice de modernizare 

inovațională a economiei Republicii Moldova și politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial” din 30 

octombrie – 31 octombrie 2015, Chişinău: CEP USM, 2015, p.59-64. - 0,36 c.a. 

18. Tuhari T. Organizarea contabilității și controlului în entitățile economice. Editura ASEM. Chișinău, 2005. 

19. Articole ştiinţifice şi studii de caz puse la dispoziţie sau culese personal.  

Data completării Semnătura titularului de curs 
 

 


