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FIŞELE UNITĂŢILOR DE CURS INCLUSE ÎN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÎNT 

LA PROGRAMUL DE MASTER CONTABILITATE 
 

1.1. DISCIPLINE DE BAZĂ 
 

FIŞA UNITĂŢII DE CURS 
TEORII ECONOMICE CONTEMPORANE 

 
Codul unităţii de curs în programul de studii: F.01.O.001 
Codul şi denumirea domeniului general de formare profesională: 041. Ştiinţe economice 
Tipul programului: Master de profesionalizare 
Denumirea programului de master: Contabilitate 
Facultatea responsabilă de unitatea de curs: Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 
Catedra responsabilă de unitatea de curs: Catedra de ştiinţe economice 
Număr de credite ECTS: 5 
Anul şi semestrul în care se predă: Anul I, semestrul 1 
Titularul: dr., conf. univ. Alla TRUSEVICI 
Descriere succintă a corelării/integrării cursului cu/în programul de studii: Unitatea de curs „Teorii economice 
contemporane” abordează o gamă extinsă de probleme legate de evoluţia şcolilor şi curentelor economice 
tradiţionale şi contemporane, cu scopul de a lărgi orizontul de cunoaştere al studenţilor. Astfel, după o sumară 
prezentare a gândirii economice premoderne, sunt examinate şi redate idei, teorii, doctrine, paradigme, şcoli şi 
curente de gândire economică din epoca modernă şi contemporană, cu un accent aparte pus pe acelea care surprind 
fundamente esenţiale şi durabile ale vieţii economice, conţin elemente perene, cu valabilitate permanentă. 
Cunoaşterea acestor construcţii teoretice ne permite să examinăm starea actuală a teoriei şi practicii economice nu 
numai în raport cu realităţile economice, ci şi în lumina încercărilor făcute de generaţiile anterioare de economişti 
pentru explicarea şi soluţionarea problemelor economice. Comparând punctele de vedere actuale cu realizările din 
trecut putem dezvălui atât progrese cât şi neajunsuri ale teoriilor actuale, precum şi interpretări care pregătesc 
evoluţia viitoare a ştiinţei (ştiinţelor) economice.. 
Competenţe prealabile: 
- cunoaşterea legităţilor de bază a realizării activităţii economice a indivizilor; 
- stăpânirea limbajului economic pentru a putea opera cu concepte din domeniul teoriei economice; 
- capacitatea de a culege, prelucra şi sintetiza informaţii din practica economică; 
- înţelegerea mecanismului de elaborar şi realizare a politicilor economice. 
Competenţe dezvoltate:  
Competenţe profesionale: 
CP1. Operarea cu concepte şi metode ştiinţifice din domeniul contabilității, teoriilor decizionale moderne şi 
utilizarea lor în comunicarea profesională. 
CP2. Utilizarea creativă a cunoştinţelor fundamentale şi avansate, a metodelor moderne de contabilitate în 
activităţile specifice domeniului. 
CP3. Elaborarea modelelor pentru descrierea fenomenelor şi a proceselor reale, caracteristice domeniului 
contabilității. 
Competenţe transversale: 
CT2. Desfăşurarea eficientă şi eficace a activităţilor organizate în echipă; 
CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în vederea adaptării competenţelor 
profesionale şi manageriale la dinamica domeniului şi la exigenţele pieţei de muncă. 
Finalităţi de studii:  
La finalizarea studierii unităţii de curs masterandul va fi capabil: 
- să identifice curentele şi şcolile gândirii economice;  
- să aplice teoriile elaborate de economişti de vază la realităţile practicei contemporane; 
- să analizeze specificul programelor de cercetare şi a metodologiei de cercetare utilizate de diverse şcoli economice; 
- să evalueze modelele de creştere economică contemporană; 
- să interpreteze mecanismul reglementării de stat a proceselor economice. 
Unităţi de învăţare: Caracteristica generală a procesul de formare a paradigmei economice a teoriei economice. 
Teoriile keynesiene contemporane. Neoclasicismul modern şi neoliberalismul. Evoluţia direcţiei instituţionale a 
ghândirii economic în a doua jumătate a secolului XX. Concepte economice moderne social-democrate. Teorii 
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liberale neoclasice despre comerţul internaţional şi criticii acestora (1870 – 2000). Doctrinele economice ale 
subdezvoltării. Economia informaţională: evoluţia conceptelor teoretice. Creşterea şi dezvoltarea în actualele 
confruntări de idei. 
Strategii de predare-învăţare: expunerea, prelegerea interactivă, conversaţia euristică, demonstraţia, 
problematizarea, brainstorming-ul, lucrul în grup, studiul individual, lucrul cu manualul şi textul ştiinţific, prezentări 
Power Point, dezbaterea, realizarea sarcinilor practice, rezolvarea  problemelor, platforma didactică on-line Moodle 
etc. 
Strategii de evaluare: evaluare curentă, sarcini pentru lucrul individual, chestionarea orală, proiect de cercetare, 
studiu de caz. Evaluarea finală: Masteranzii vor fi apreciaţi, pe parcursul orelor practice, ca urmare a implicării lor 
în cadrul discuţiilor, dezbaterilor, exerciţiilor de reflecţie promovate la orele de seminare şi de laborator. Nota finală 
se calculează conform formulei: 

5,05,0  NeNcNf , 
unde Nf – nota finală; Nc – nota reuşitei curente; Ne – nota de la examen 
Bibliografie 
Obligatorie: 

1. BEAUD MICHEL, DOSTALER GILLES. Gândirea economică de după Keynes, Ed. Eurosong & Book, 
Bucureşti, 2000, 425 p. 

2. FRIEDMAN, MILTON. Capitalism şi libertate, Bucureşti: Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1994 
3. KEYNES, JOHN MAINARD. Teoria generală a folosirii mâinii de lucru, a dobânzii şi a banilor, 

Bucureşti: Ed. Ştiinţifică, 1970 
4. MARX, K. Capitalul, Bucureşti: Ed. Politică, 1960. 
5. MARX, K. Teorii asupra plusvalorii, Bucureşti: Ed. Politică, 1960. 
6. POPESCU, GHEORGHE H. Macroeconomie . Bucureşti: Ed. Economică, 2013, 736 p.  
7. SMITH, A. Avuţia naţiunilor. Cercetare asupra naturii şi cauzelor ei, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 

1962 
8. STANCU, S. Macroeconomie cantitativă avansată: Breviar teoretic şi aplicaţii. Bucureşti: Ed. ASE, 2013, 

294 p. 
9. НУРЕЕВ, Р. М. Экономика развития: модели становления рыночной экономики: учебник для 

студентов экономических вузов и факультетов: 2-е изд. М.: Норма, 2008, 375 c.  
10. АКИМОВА, Т. А. Основы экономики устойчивого развития. Учебное пособие для вузов. Москва: 

Изд.-во Экономика, 2018. 384 с. 
11. ТАЛЕР, Р. Новая поведенческая экономика. Почему люди нарушают правила традиционной 

экономики и как на этом заработать. Издательство: Эксмо. 2017, 225 c. 
Suplimentară: 

1. CHISTRUGA, M. Estimarea principalilor indicatori macroeconomici ai Republicii Moldova. Chişinău: 
Fin-Consultant, 2011 

2. ЖИТИНКИН, В. О роли госкорпораций в реализации экономической политики. Качество. 
Инновации. Образование. 2010. Nr 9. c. 56-61. 

3. Trusevici, Alla Некотоые аспекты трансграничного сотрудничества Розвиток прикордоних 
регiонiв  в системi танскордонного спiвробiтництва Матерiали Мiжнародноi науково - практичноi 
конференцii 21-28.04. 2017 Чернiвцi- Бельцi с. 38-42 

4. TRUSEVICI, A.; BRANAŞCO N. Culegere de teste şi probleme pentru lecţii practice la disciplina Teoria 
economică. Bălţi: Ed. Tipografia universitară bălţeană, 2010, 81 p. 

5. TRUSEVICI, A.; BRANAŞCO N. Indicaţii metodice pentru lecţii practice la disciplina Teoria economică. 
Bălţi: Ed.Tipografia universitară bălţeană, 2010, 85 p. 
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FIŞA UNITĂŢII DE CURS  
METODOLOGIA ŞI ETICA CERCETĂRILOR ÎN ECONOMIE 

 
Codul unităţii de curs în programul de studii: F.01.O.002 

Codul şi denumirea domeniul general de formare profesională: 041. Ştiinţe economice 

Tipul programului: Master de profesionalizare 

Denumirea proramului de master: Contabilitate 

Facultatea responsabilă de unitatea de curs: Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 
Catedra responsabilă de unitatea de curs: Catedra de ştiinţe economice 

Număr de credite ECTS: 5 

Anul şi semestrul în care se predă: anul I, semestrul 1 

Titularul: dr., conf. univ. Andrei BALÎNSCHI 

Descriere succintă a corelării/integrării cu/în programul de studii: Studierea obiectului „Metodologia şi etica 
cercetărilor în economie” constituie o bază teoretică pentru activităţile didactice şi de cercetare ale studenţilor 
masteranzi pe parcursul instruirii lor la ciclul II - studii superioare de master, precum şi căpătarea abilităţilor practice 
pentru activitatea de cercetare ştiinţifică viitoare după absolvirea universităţii, în munca după specialitate. 
Însuşirea acestui obiect se bazează pe cunoştinţele studenţilor ciclului I – studii superioare de licenţă, căpătate la astfel 
de discipline cum ar fi „Filozofia”, „Logica”, „Statistica”, „Informatica”, „Analiza economico-financiară” etc. Deci se 
subînţelege că studenţii trebuie deja să cunoască teoriile filosofice despre cunoaştere, rolul logicii în procesul de 
cunoaştere, noţiunile şi termenii asociaţi cu acest proces.  

Competenţe prealabile: 
Studenţii trebuie să fie capabili să se orienteze în problemele observării statistice, să opereze cu indicii statistici la 
studierea şi explicarea proceselor de producţie şi economice; să dispună de aptitudinile necesare pentru accesarea 
reţelei Internet, poştei electronice, să fie utilizatori eficienţi ai programelor Windows, Excel, Microsoft Office 
Publisher, Microsoft Office Power Point etc. 

Competenţe dezvoltate:  
Competenţe profesionale: 
CP1. Operarea cu concepte şi metode ştiinţifice din domeniul contabilității, teoriilor decizionale moderne şi utilizarea 
lor în comunicarea profesională. 
CP2. Utilizarea creativă a cunoştinţelor fundamentale şi avansate, a metodelor moderne de contabilitate în activităţile 
specifice domeniului. 
CP3. Elaborarea modelelor pentru descrierea fenomenelor şi a proceselor reale, caracteristice domeniului contabilității. 
Competenţe transversale: 
CT2. Desfăşurarea eficientă şi eficace a activităţilor organizate în echipă; 
CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în vederea adaptării competenţelor 
profesionale şi manageriale la dinamica domeniului şi la exigenţele pieţei de muncă. 

Finalităţi de studii:  
La finalizarea studierii unităţii de curs masterandul va fi capabil: 

1. Să puncteze scopul şi sarcinile cercetării ştiinţifice; să determine problemele, obiecctul şi subiectul cercetării; 
să efectuieze planificarea generală a cercetării ştiinţifice; să aplice legi şi reguli logice în munca de cercetare; să 
argumenteze rezultatele primite şi să tragă concluzii; 

2. Să utilizeze eficient serviciile bibliotecii ştiinţifice; să identifice instrumentele de informare după indicii de 
clasificare; să utilizeze documentele primare în cercetările ştiinţifice; să utilizeze documentele secundare în cercetările 
ştiinţifice; 

3. Să aplice metodele de bază de căutare a informaţiilor ştiinţifice; să aplice tehnica studierii literaturii şi 
colectării informaţiilor ştiinţifice; să aplice metodele principale de prelucrare a informaţiilor colectate; să aplice 
metodele de expunere a textului ştiinţific; 

4. Să aplice aptitudinile de prezentare a materialului textual, ilustrativ şi numeric în lucrarea ştiinţifică; să 
cunoască ordinea prezentării datelor bibliografice în lucrarea ştiinţifică; să conştientizeze etica citării materialelor din 
sursele literare şi responsabilitatea pentru plagiat; 
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5. Să numească cerinţele generale faţă de teza de master; să cunoască structura şi particularităţile conţinutului 
părţilor componente ale tezei de master; să aplice aptitudinile şi ordinea de selectare şi studiere a surselor literare şi 
utilizare a realizărilor ştiinţifice la elaborarea tezei de master; să aplice aptitudinile de elaborare a concluziilor şi 
recomandărilor reieşind din rezultatele cercetărilor înfăptuite; să cunoască procedura de susţinere a tezei de master. 

Unităţi de învăţare: Concepte generale despre cercetare. Metodele de cercetare ştiinţifică. Informaţiile ştiinţifice şi 
rolul lor în cercetarea ştiinţifică. Surse şi tipuri de informaţii ştiinţifice. Tehnologia de căutare, colectare şi prelucrare a 
informaţiilor ştiinţifice. Redactarea lucrării ştiinţifice. Perfectarea lucrării ştiinţifice. Structura informaţiilor 
bibliografice. Metoda de pregătire şi procedura de susţinere a tezei de master. 

Strategii predare-învăţare: expunerea, prelegerea interactivă, conversaţia euristică, demonstraţia, problematizarea, 
lucrul în grup, studiul individual, lucrul cu manualul şi textele lecţiilor, prezentări Power Point, dezbaterea. 

Strategii de evaluare: Formele de evaluare curentă presupune următoarele activităţi didactice dominante: 
1. Evaluarea curentă asupra rezultatelor învăţării şi competenţelor de către studenţi se efectuează pe parcursul 

orelor de seminare. Rezultatele şi competenţele studenţilor vor fi evaluate pe parcursul semestrului;  
2. Evaluarea referatelor elaborate de student se efectuează cu două note: o notă – pentru calitatea conţinutului şi 

a doua notă – pentru corectitudinea formatării textului, perfectarea tabelelor, figurilor şi formulelor, prezentarea 
referinţelor bibliografice; 

3. Pe parcursul semestrului studenţii vor fi supuşi la o probă de evaluare curentă obligatorie în formă de teste. 
Evaluarea finală: Masteranzii vor fi apreciaţi, pe parcursul orelor practice, ca urmare a implicării lor în cadrul 
discuţiilor, dezbaterilor, exerciţiilor de reflecţie promovate la orele de seminare şi de laborator. Nota finală se 
calculează conform formulei:  

5,05,0  NeNcNf , 
unde Nf – nota finală; Nc – nota reuşitei curente; Ne – nota de la examen 

Bibliografie  
Obligatorie: 

1. Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova: nr. 259-XV din 15.07.2004. In: Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova. 2004, nr. 125-129/663 

2. Lege  privind dreptul de autor şi drepturile conexe: nr. 139 din  02.07.2010. In: Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova. 2010, nr. 191-193 

3. Lege cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat: nr. 467-XV din 21.11.2003. In: 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2004, nr. 6-12/44 

4. BALÎNSCHI, Andrei. Metodologia cercetărilor ştiinţifice în economie. Bălţi : „MARKETING PLUS”, 2015. 
232 p. [online]. [citat 26.08.2020]. Disponibil: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/bitstream/123456789/1845/1/balin   
schii_metodologia.pdf 

5. БАЛЫНСКИЙ, Андрей. Методология научных экономических исследований. Учебник / Кишинев : 
Издательство MARKETING PLUS, 2005. 208 с.  

6. Ghid practic [online]. Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Alcăt. Ana NAGHERNEAC. Bălţi, 
2012. 47 p. [citat 26.08.2020]. Disponibil: http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/reguli_referinte.pdf 
Suplimentară: 

1. DUŢĂ, Alexandrina. Elemente de metodologie a cercetării ştiinţifice, Editura Universităţii de Vest, 
Timişoara, 2002 

2. Grafice şi diagrame [on-line]. [citat 17.05.2017]. Disponibil:   
http://ebooks.unibuc.ro/informatica/Birotica/4.6.htm 

3. Hulban, Horia. Tehnica cercetării ştiinţifice: Pentru fac. de Drept, fac. de Psihologie şi Asistenţă Socială şi 
pentru fac. de Economie. Iaşi : Ed. Graphix, 1994. 187 p. 

4. ISO 27000 / Securitatea informaţiei. [online]. [citat 26.08.2020]. Disponibil:    http://www.securitatea-
informatiilor.ro/standarde-de-securitate/standardul-de-securitate-iso-27000/ 

5. PANDREA, Maria. Cercetarea ştiinţifică / Maria Pandrea //Tehnici ale muncii intelectuale: tehnici şi 
metode în sprijinul studiului individual. Bucureşti : Editura OSCAR PRINT, 1997. 274 p. 

6. POPESCU, C. et al. Metodologia cercetării ştiinţifice economice. Bucureşti :  Editura ASE, 2006 
7. Lege privind accesul la informative: nr. 982-XIV din 11.05.2000. In: Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova. 2000, nr. 88-90. 
8. SM ISO 690:2012 Informare şi Documentare. Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografice şi citarea 

resurselor de informare (ISO 690:2010, IDT). Ch., 2012. 
9. SM ISO 4:1997 Informare şi documentare. Regulile de prescurtare a cuvintelor în titluri şi a titlurilor 
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publicaţiilor periodice. 
10. SM ISO 2789:2015 Informare şi documentare. Statistici internaţionale de bibliotecă (ISO 2789:2006, 

IDT).Ch., 2015 
11. ISO/IEC 27001:2013 [on-line]. Standard internaţional de securitate a informaţiei: “Tehnologia Informatiei 

- Tehnici de securitate - Sisteme de management al securităţii informaţiei – Cerinţe”. [citat 26.08.2020]. Disponibil: 
https://ro.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_27001:2013 

12. ȚAPOC, Vasile, CAPCELEA, Valeriu. Cercetarea ştiinţifică. Ch.: Arc, 2008 (F.E.-P. „Tipogr. Centrală”).  
312 p.  

13. БАЛЫНСКИ, Андрей. Рекламный менеджмент фирмы. Кишинэу: Еврика. 2001. 176 с.  
14. БОРИКОВА, Л. В. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную работу: Учебное пособие 

для студентов средних педагогических учебных заведений / Л. В. Борикова, Н. А. Виноградова. М.: 
ACADEMA, 2000. 124 с. 

15. БУРДИН, К. С. Как оформить научную работу / К. С. Бурдин.,  П. В. Веселов Методическое 
пособие. - М., «Высшая школа», 1973. 152 с. 

16. ВАХРИН, И. П. Методика подготовки и процедура защиты дипломных работ по финансовым и 
экономическим специальностям: Учебное пособие. М. : Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 
2000. 135 с. 

17. ГОЛОДАЕВ, В. С. Рекомендации по подготовке и оформлению курсовых и дипломных работ. М.: 
Изд. дом. «Дашков и К», 2000. 18 с. 

18. Диаграммы в Word 2007 [on-line]. [citat 29.01.2019]. Disponibil: http://on-line-
teaching.com/word/lsn027.html 

19. ИОНОВА, А. Ф., СЕЛЕЗНЕВА Н. Н. Финансовый анализ: учеб. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 
2006. 624 с. ISBN 5-482-00559-3 

20. Классификация статистических графиков. [online]. [citat 26.08.2020]. Disponibil: https://helpiks.org/6-
31335.html   

21. КОТЛЕР, Филип et al.. Основы маркетинга: Пер. с англ. – 2-е изд. – М.; СПб.; К.: Издат. Дом 
«Вильямс», 1999. 1056 с.  

22. КУЗИН, Ф. А. Кандидатская диссертация: Методика написания, правила оформления и порядок 
защиты. Практическое пособие для аспирантов и соискателей ученой степени / Ф. А. Кузин - 2-е изд. – М. : 
«Ось-89», 1998. 208 с. 

23. ЛОПАТНИКОВ, Л. И. Экономико-математический словарь. – М.: «Наука», 1987. 572 с.  
24. Основные виды графиков [online]. [citat 26.08.2020]. Disponibil:   https://studopedia.org/1-119708.html 
25. Основные подходы и возможные ошибки при написании научного аппарата исследования. [online]. 

[citat 26.08.2020]. Disponibil: http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met91/met91.html 
26. РАДАЕВ, В. В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых правил.  

М.: ГУ-ВШЭ: ИНФРА-M, 2001. 202 с.  
27. РАЙЗБЕРГ, Б. А. Диссертация и ученая степень. Пособие для соискателей. - 3-е изд., доп. – М.: 

ИНФРА-М, 2003. 410 с. 
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FIŞA UNITĂŢII DE CURS  
COMUNICAREA ŞI CORESPONDENȚA DE AFACERI ÎN LIMBA ENGLEZĂ 

 
Codul unităţii de curs în programul de studii: F.01.O.003 
Codul şi denumirea domeniului general de formare profesională: 041. Ştiinţe economice 
Tipul programului: Master de profesionalizare 
Denumirea programului de master: Contabilitate 
Facultatea responsabilă de unitatea de curs: Facultatea de Litere 
Catedra responsabilă de unitatea de curs: Catedra Filologie Engleză şi Germană 
Număr de credite ECTS: 5 
Anul şi semestrul în care se predă: Anul I, semestrul 1 
Titularul: dr., conf. univ. Micaela ŢAULEAN 
Descriere succintă a corelării/integrării cursului cu/în programul de studii: Unitatea de curs „Comunicarea şi 
corespondenţa de afaceri în limba engleză” este o continuare a cursului obligatoriu de la ciclul I - Licenţă. Scopul 
principal al cursului este de a învăţa masteranzii să comunice în limba engleză, utilizând lexicul de specialitate; să 
scrie şi să perfecteze corect o scrisoare electronică; să poată întreba sau da sfaturi referitor la utilizarea 
calculatorului, programelor de bază şi a internetului. Cursul are menirea de a facilita asimilarea terminologiei de 
specialitate în limba engleză şi de a pregăti masteranzii de la Facultatea Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 
pentru încadrarea în sfera tehnologiilor moderne. 
Competenţe prealabile: 
- cunoaşterea gramaticii limbii engleze; 
- utilizarea corectă a structurilor gramaticale învăţate în activităţile auditoriale; 
- aplicarea vocabularului achiziţionat în situaţii de comunicare (ex. la un interviu); 
- cunoaşterea surselor de documentare privind corectitudinea exprimării orale şi scrise în limba engleză. 
Competenţe dezvoltate:  
Competenţe profesionale: 
CP1. Operarea cu concepte şi metode ştiinţifice din domeniul contabilității, teoriilor decizionale moderne şi 
utilizarea lor în comunicarea profesională. 
CP2. Utilizarea creativă a cunoştinţelor fundamentale şi avansate, a metodelor moderne de contabilitate în 
activităţile specifice domeniului. 
CP4. Colectarea, prelucrarea, analiza şi interpretarea informaţiei specifice procesului de contabilitate. 
Competenţe transversale: 
CT2. Desfăşurarea eficientă şi eficace a activităţilor organizate în echipă; 
CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în vederea adaptării competenţelor 
profesionale şi manageriale la dinamica domeniului şi la exigenţele pieţei de muncă. 
Finalităţi de studii:  
La finalizarea studierii unităţii de curs masterandul va fi capabil: 
- să exemplifice conceptele fundamentale din domeniul limbii engleze;  
- să utilizeze structurile studiate în dialoguri şi scrisori de afaceri; 
- să se prezinte oral ca fiind angajat la un post de lucru şi să rǎspundǎ la întrebări referitoare la profesia aleasă; 
- să converseze în limba engleză utilizând lexicul specialităţii; 
- să aplice vocabularul economic în scrierea unor documente personale (CV-ul, resume, scrisoare către un angajator 
etc. 
Unităţi de învăţare: Reading: Jobs. Grammar: Many/much/few/little. Reading: A working day of a sales manager. 
Grammar: Present Simple vs Present Continuous. Reading: The history of Ford motor company. Grammar: Past 
Simple. Past Continuous. Consolidation Units 1-3. Testing. Reading: Travelling on business. Grammar: Present 
Perfect. Reading: E-commerce. Grammar: Past Simple. Reading: The work of a sales manager. Grammar: Modal 
verbs. Consolidation Units 4-6. Testing. Reading: Hospitality Industry. Grammar: Degrees of comparison. Past 
Perfect. Reading: Starting your own business. Grammar: Expressing future. Consolidation Units 7-8. Testing. 
Business Communication. Writing and Speaking – Your Keys to Business Success. Translation practice. The job 
campaign. Writing resume. Writing a CV. Translation practice. Business letters: Introducing your firm (the body the 
message of a letter). Official Invitations. Request. Claim, protest. Gratitude, thanks. Regret, apology. 
Strategii de predare-învăţare: Lucrul în pereche/grup (STAD-Student Teams Achievement Division), metoda 
învăţării reciproce (reciprocal teaching), pair-share circle (medoda schimbarii perechii), discuţii, dezbateri, situaţii 
de problemă; (problem solving); proiect de cercetare (project work). 
Strategii de evaluare: Evaluarea este axată pe operaţii de apreciere şi notare a rezultatelor activităţii instructiv-
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educative (cunoştinţe, deprinderi, capacităţi intelectuale, atitudini etc.) 
- Lucrare scrisă –test (în scris); 
- Evaluare în scris: test, paragraph-writing, mini-eseu; 
- Evaluare orală: dialog, povestire, prezentare; 
- Evaluarea finală – examen. 
Nota finală se calculează conform formulei:  

5,05,0  NeNcNf , 
unde Nf – nota finală; Nc – nota reuşitei curente; Ne – nota de la examen 
Bibliografie 
Obligatorie: 
1. Kardovici I. English for students of economics. M.: Knijnii mir. 2012. 212 p.. 
Suplimentară: 

1. BERESFORD Cynthia. Business Communication: Practical Written English for the Modern Business World. – 
London: BBC English by Radio & Television, 1995. 

2. GONCEARENCO A., IONAŞ N., KOSTIUCIK G., ş.a. A Set of Texts for Home Reading. Chişinău:  ASEM, 
1998. 

3. CHIRIACESCU, Adriana, TOMOŞOIU, Nora et al., Practice in English grammar, Ed. ASE, Bucureşti, 1999. 
4. MACKENZIE, I. English for business studies, Cambridge University Press, 1997. 
5. IXARI A., KOSTIUCIK G. Essential Elements of Business Law. Chişinău: ASEM, 2003. 
6. MACMILLAN, L. Essential Dictionary for Learners of English. International Students Edition, 2004.  
7. TURCU F., ş.a. Engleza pentru  întreprinzători şi oameni  de afaceri. Vol. I.II.III. Chişinău: ASEM, 1993. 
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FIŞA UNITĂŢII DE CURS  
MEDIUL LEGAL AL ÎNTREPRINDERILOR  

(înfiinţarea, restructurarea şi fuzionarea) 
 

Codul unităţii de curs în programul de studii: F.01.O.004 
Codul şi denumirea domeniului general de formare profesională: 041. Ştiinţe economice 
Tipul programului: Master de profesionalizare 
Denumirea programului de master: Contabilitate 
Facultatea responsabilă de unitatea de curs: Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 
Catedra responsabilă de unitatea de curs: Catedra de ştiinţe economice 
Număr de credite ECTS: 5 
Anul şi semestrul în care se predă unitatea de curs: anul I, semestrul 1 
Titularul unităţii de curs: dr., conf. univ. Victoria POSTOLACHE 
Descrierea succintă a corelării/integrării unităţii de curs cu/în programul de studii. Unitatea de curs „Mediul 
legal al întreprinderilor (înfiinţarea, restructurarea şi fuzionarea)” îşi propune o examinare prin prismă teoretică, 
jurisprudenţială şi normativă, a obligaţiilor şi contractelor privind activitatea comercială, evidenţiindu-le aspectele 
specifice, precum şi o prezentare a titlurilor comerciale de valoare şi procedurii insolvenţei, oferind studenţilor 
posibilitatea de a-şi însuşi mecanismele generale de soluţionare a cazurilor practice. Unitatea de curs asigură 
formarea/dezvoltarea competenţelor cognitive şi funcţionale ale viitorilor jurişti, permiţându-le acestora să se adapteze 
cu succes la solicitările specifice profesiei bancare, la schimbările şi dinamica aferente fenomenului bancar 
contemporan. 
Competenţe prealabile:  
Pentru buna însuşire a cursului, masterandul trebuie să demonstreze: 
- posedarea la nivel teoretic şi aplicativ a competenţelor vizate la principiile economiei de piaţă, fundamentele 
managementului organizaţiei; planificare afacerii; 
- posedarea la nivel teoretic şi aplicativ a competenţelor vizate la bazele activităţii bancare, bazele asigurărilor şi 
reasigurărilor;  
- cunoaşterea noţiunilor cheie din elemente de drept privat;  
- definirea aspectelor caracteristice ale persoanelor juridice;  
- înţelegerea modului de organizare şi conducere a activităţii, în centrala băncii, unităţile sale operative şi în cadrul 
companiilor de asigurare; 
- înţelegerea modului de organizare şi conducere a activităţii întreprinderii de la înfiinţare până la lichidare. 
Competenţe dezvoltate:  
Competenţe profesionale: 
CP1. Operarea cu concepte şi metode ştiinţifice din domeniul contabilităţii, teoriilor decizionale moderne şi utilizarea 
lor în comunicarea profesională. 
CP2. Utilizarea creativă a cunoștințelor fundamentale și avansate, a metodelor moderne de contabilitate în activitățile 
specifice domeniului.  
CP3. Elaborarea modelelor pentru descrierea fenomenelor şi a proceselor reale, caracteristice domeniului contabilităţii. 
Competenţe transversale: 
CT2. Desfăşurarea eficientă şi eficace a activităţilor organizate în echipă; 
CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în vederea adaptării competenţelor 
profesionale şi manageriale la dinamica domeniului şi la exigenţele pieţei de muncă. 
Finalităţi de studii.  
La finalizarea studierii unităţii de curs masterandul va fi capabil: 
- să cunoască principiile, conceptele şi instituţiile juridice specifice mediului de afaceri; 
- să identifice elementele activităţii de întreprinzător; 
- să caracterizeze procedura de constituire a persoanelor juridice cu scop lucrativ; 
- să explice şi caracterizeze specificul procesului de restructurare a întreprinderilor; 
- să identifice şi caracterizeze formele de încetare a activităţii persoanelor juridice cu scop lucrativ. 
Unităţi de învăţare: Mediul legal al întreprinderilor: considerații generale, izvoare şi principii. Activitatea de 
întreprinzător. Reglementarea activităţii de întreprinzător. Subiecţii dreptului comercial. Regimul juridic şi 
componenţa patrimoniului societăţilor comerciale. Societăţile de persoane: societatea în nume colectiv şi societatea în 
comandită. Regimul juridic al funcţionării SRL. Specificul normativ privind activitatea SA. Regimul juridic al 
întreprinderilor de stat şi municipale. Reorganizarea şi lichidarea persoanelor juridice cu scop lucrativ. Tratamentul 



 

 
 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 
Catedra de ştiinţe economice 

  
 

12 
 

juridic al activităţii bancare şi de asigurare. Reorganizarea şi procedura de lichidare a băncilor comerciale, a brokerilor 
în asigurări, a agenţilor în asigurări cu scop lucrativ. 
Strategii de predare – învăţare: prelegerea, explicaţia, conversaţia, învăţarea prin descoperire, studiul de caz, 
brainstorming-ul, lucrul în echipă, metoda hărţilor conceptuale, metoda comentariului de text, platforma didactică on-
line Moodle etc. 
Strategii de evaluare: teste de evaluare curentă, prezentarea referatelor, lucrări de control, rezolvarea speţelor, bilete 
de examinare. 
Evaluarea finală: Masteranzii vor fi apreciaţi, pe parcursul orelor practice, ca urmare a implicării lor în cadrul 
discuţiilor, dezbaterilor, exerciţiilor de reflecţie promovate la orele de seminare şi de laborator. Nota finală se 
calculează conform formulei: 

5,05,0  NeNcNf , 
unde Nf – nota finală; Nc – nota reuşitei curente; Ne – nota de la examen 
Bibliografie: 
Obligatorie 
1. Legea Republicii Moldova privind activitatea băncilor nr. 202 din 06.10.2017. În: Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova. 2017, nr. 434 - 439 art. 727 din 15.12.2017 (cu modificările şi completările ulterioare). 
2. Legea cu privire la BNM nr. 548-XII din 21.07.1995. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 1996, nr. 1 din 
01.01.1996 (cu modificările şi completările ulterioare)  
3. Legea privind redresarea şi rezoluţia băncilor nr. 232 din 03.10.2016 În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 
2016, nr. 343-346 din 04.10.2016  
4. Regulamentul BNM cu privire la cadrul de administrare a activităţii băncii aprobat prin din Hotărârea Consiliului 
de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 146 din 7 iunie 2017. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 
2017, nr. 201-213 art. 1183 din 23.06.17 (cu modificările ulterioare). 
5. Lege cu privire la asigurări nr. 407-XVI din 21.12.2006. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2007, nr. 
47-49 (cu modificările şi completările ulterioare)..   
6. Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule nr. 414 – 
XVI din 22.12.2006. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 32 – 35/213 din 09.03.2007 (cu modificările şi 
completările ulterioare) 
Suplimentară: 
1. Lege Republicii Moldova privind implementarea ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător: nr. 161 

din 22.07.2011. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170-175 din 14.10.2011; 
2. Legea Republicii Moldova privind insolvabilitatea nr. 149 din 29.06.2012. În: Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2012, nr. 193-197 din 14.09.2012; 
3. Regulamentul cu privire la exigenţele faţă de administratorii băncii nr. 203 din 27 iulie 2017. În: Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova. 2017, nr. 289-300 art.1544 din 11.08.17 (cu modificările ulterioare).  
4. Regulamentul cu privire la cadrul de administrare a activităţii băncii nr. 322 din 20.12.2018. În: Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova. 2019, nr.1-5 art. 56 din 04.01.2019.  
5. BAIEŞ S., ROŞCA, N. Dreptul afacerilor. Ch.: Tipografia Centrală, 2011. 
6. BAIEŞU, A., SLUTU, N. Note de curs. Drept bancar (Ciclul I). Chișinău, 2013. 51 p. 

http://www.usem.md/uploads//files/Note_de_curs_drept_ciclul_1/085_-_Dreptul_bancar.pdf 
7. LAZAR, L. M. Dreptul Asigurărilor. Note de curs. Biblioteca Universităţii Spiru Haret, 2017, 255 p. 
8. TURCU, I., BOTINA, M., Dreptul afacerilor întreprinderii, București: Ed. C.H Beck, 2013, 185 p. 
9. POSTOLACHE, V., Abordarea teoretică a gestiunii riscului de reglementare în sistemul de control intern al 

băncii. În: Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale. Conferinţa ştiinţifică internaţională din 
02 – 03 noiembrie 2018. Chişinău, USM, p. 137 – 142, (0,5 c.a.), ISBN 978-9975-142-57-1. Disponibil: 
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/135-141_2.pdf 
10. POSTOLACHE, V., BABCENCO, I., Implicaţii ale strategiilor bancare în respectarea normativelor prudenţiale 
aferente riscului de credit. În: Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare şi incluziune socială, 
Conferinţa Internaţională Ştiinţifico - Practică din 10 - 11 octombrie 2019, Chişinău, Institutul Naţional de Cercetări 
Economice, 2019, Ediţia a XIV–a, Vol. II, p. 141 – 148 (0,83 c.a.), ISBN 978-9975-3305-7-2. 
11. POSTOLACHE, V., Perfecţionarea mecanismelor de reglementare destinate asigurării stabilităţii bancare. În: 
Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-managerial în contextul asigurării securităţii naţionale din 30.11 – 
1.12.2018. Bălţi, 2019, p. 319 - 322, (0,38 c.a.), ISBN 978-606-13-4996-8. 
12. POSTOLACHE, V., BRANAŞCO, N. The Particularities Of Insurance Marketing In The Context Of Sustainable 
Economic Development. Journal of Financial and Monetary Economics, România, no.7/2019, p. 237-242 (0,65 c.a.), 
ISSN 2537 – 3269. Disponibil: http://www.icfm.ro/jfme.icfm.ro/JFME%202019.pdf  
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FIŞA UNITĂŢII DE CURS  
METODE CONTEMPORANE DE ANALIZĂ ÎN ECONOMIE 

 
Codul unităţii de curs/ modulului în programul de studii: F.01.O.005 
Codul şi denumirea domeniului general de formare profesională: 041. Ştiinţe economice 
Tipul programului: Master de profesionalizare 
Denumirea programului de master: Contabilitate 
Facultatea responsabilă de unitatea de curs: Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 
Catedra responsabilă de unitatea de curs: Catedra de ştiinţe economice 
Număr de credite ECTS: 5 
Anul şi semestrul în care se predă: Anul II, semestrul 1 
Titularul: dr., conf. univ. Gheorghe BULAT 
Descriere succintă a corelării/integrării cursului cu/în programul de studii: Analiza economico-financiară a 
unităţilor economice se ocupă cu studierea fenomenelor şi proceselor economice care au loc la nivelul acestor 
unităţi, a rezultatelor economico-financiare obţinute, în raport cu sarcinile programate, stabilirea cauzelor care 
provoacă abateri şi desfăşurarea fenomenelor analizate şi luarea măsurilor pentru reglarea şi optimizarea întregii 
activităţi. Acest curs vine în ajutorul studenţilor prin crearea deprinderilor de a lucra cu sursele de informaţie pentru 
determinarea indicatorilor şi factorilor de influenţă. Competenţele şi deprinderile însuşite permit studentului să fie 
angajat al oricărei unităţi economice. Însuşirea acestui curs va fi mai reuşită după ascultarea cursurilor 
„Contabilitatea financiară”, „Statistica”, „Macroeconomia”. 
Scopul cursului este formarea unei gândiri analitice şi practice la studenţi prin intermediul bazelor metodologice şi 
inovaţiilor în cadrul activităţii întreprinderii. 
Competenţe prealabile:  
- înţelegerea esenţei fenomenelor şi proceselor economice;  
- evidenţierea legăturii şi dependenţelor reciproce;  
- divizarea, sistematizarea şi modelarea datelor economice;  
- înţelegerea importanţei firmei în economia de piaţă;  
- cunoaşterea noţiunilor cheie din cursurile „Statistica”, „Contabilitatea financiară”, „Teoria economică I şi II”. 
Competenţe dezvoltate:  
Competenţe profesionale: 
CP1. Operarea cu concepte şi metode ştiinţifice din domeniul contabilității, teoriilor decizionale moderne şi 
utilizarea lor în comunicarea profesională. 
CP2. Utilizarea creativă a cunoştinţelor fundamentale şi avansate, a metodelor moderne de contabilitate în 
activităţile specifice domeniului. 
CP3. Elaborarea modelelor pentru descrierea fenomenelor şi a proceselor reale, caracteristice domeniului 
contabilității. 
CP4. Colectarea, prelucrarea, analiza şi interpretarea informaţiei specifice procesului de contabilitate. 
Competenţe transversale: 
CT2. Desfășurarea eficientă și eficace a activităților organizate în echipă; 
CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesionala continua în vederea adaptării competențelor 
profesionale și manageriale la dinamica domeniului și la exigențele pieței de muncă. 
Finalităţi de studii:  
La finalizarea studierii unităţii de curs masterandul va fi capabil: 
- să analizeze indicatorii de bază la nivel microeconomic şi macroeconomic; 
- să determine nivelul rezervelor; 
- să poată folosi modurile de măsurare a influenţei factorilor; 
- să formuleze concluzii, reieşind din analiza indicatorilor; 
- să aranjeze documentar rezultatele analitice. 
Unităţi de învăţare: Diagnosticul costului de producţie. Metodica analizei costurilor de materiale. Diagnosticul şi 
estimarea profitului. Metodica marginală a analizei profitului întreprinderii. Diagnosticul şi estimarea rentabilităţii. 
Metodica marginală a analizei resurselor financiare. Diagnosticul situaţiei financiare. Diagnosticul lichidităţii 
agregative a bilanţului contabil. 
Strategii didactice: Prelegerea, prelegerea-discuţie, prelegerea cu caracter problematic, seminarul cu utilizarea 
mesei rotunde, seminar cu folosirea metodei analizei situaţiilor concrete, metode intuitive de învăţare creativă 
(brainstorming, discuţie Panel, problematizarea, metoda cazului). 
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Strategii de evaluare: Teste grilă, proiect de cercetare, lucrări de control, examen scris. 
Evaluarea finală: Masteranzii vor fi apreciaţi, pe parcursul orelor practice, ca urmare a implicării lor în cadrul 
discuţiilor, dezbaterilor, exerciţiilor de reflecţie promovate la orele de seminare şi de laborator. Nota finală se 
calculează conform formulei: 5,05,0  NeNcNf , 
unde Nf – nota finală; Nc – nota reuşitei curente; Ne – nota de la examen 
Bibliografie 
Obligatorie: 
1. AMARFII RAILEAN, N. Diagnosticul potenţialului economic al întreprinderii. Bălţi: Presa universitară 
bălţeană, 2013. 184 p. 
2. BĂLĂNUŢĂ, V. Analiza gestionară. Ch.: Combinatul poligraf., 2003 120 p. 
3. BREZEANU, P.; BOŞTINARU, A.; PRAJIŞTEANU, B. Diagnostic financiar: instrumente de analiză 
financiară. Bucureşti: Ed. Economică, 2013, 528 p.  
4. DINU, E. Analiza economică şi financiară a firmei. Bucureşti: ASE, 2013, 165 p. 
5. ŢIRIULNICOVA, N.; PALADI, L. Analiza rapoartelor financiare: manual. Ch: F.E.P. „Tipografia Centrală”, 
2004. 384 p. 
6. GORTOLOMEI, V. Bazele analizei activităţii economice (curs universitar). Ch.: Ed. ASEM, 2006, 173 p. 
7. MIHAILESCU, N., RĂDUCAN, M. Analiza economico-financiară. Editura Victor, Bucureşti, 2005. 
Suplimentară: 
1. BĂRBULESCU, C. Diagnosticarea întreprinderilor în dificultate economică. Strategii şi politici de redresare şi 
dinamizare a activităţii. Bucureşti: Ed. Economica, 2012, 319 p. 
2. HRISTEA, Anca Maria. Analiza economică şi financiară a activităţii întreprinderii, vol. II. Bucureşti: Ed. 
Economică, 2013, 284 p.  
3. MĂRGULESCU D, ŞERBAN E.; VASILE, E. Analiza economico-financiară. Bucureşti: Ed. Bren, 2011, 403 p. 
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FIŞA UNITĂŢII DE CURS  
SISTEME INFORMAŢIONALE ÎN ECONOMIE 

 
Codul unităţii de curs în programul de studii: S.01.O.106 
Codul şi denumirea domeniului general de formare profesională: 041 Ştiinţe economice 
Tipul programului: Master de profesionalizare 
Denumirea programului de master: Contabilitate 
Facultatea responsabilă de unitatea de curs: Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 
Catedra responsabilă de unitatea de curs: Catedra de ştiinţe economice 
Număr de credite ECTS: 5 
Anul şi semestrul în care se predă: Anul I, semestrul 1 
Titularul: dr., conf. univ. Carolina TCACI; asist. univ., magistru Diana GRIŢCO 
Descriere succintă a corelării/integrării cursului cu/în programul de studii: Unitatea de curs „Sisteme 
informaţionale economice” răspunde exigenţelor actuale ale sistemului informaţional economic al entităţilor şi 
contribuie la formarea specialiştilor care să deţină competenţe necesare în specialitate, formarea deprinderilor de 
documentare, evidenţă şi analiză a proceselor, operaţiunilor economice în conexiune cu derularea fluxurilor 
financiare, capacitatea de aplicare a metodologiei şi tehnicilor specifice gestiunii informaţionale a entităţii, formarea 
deprinderilor de lucru în echipă etc. 
Competenţe prealabile:  
- cunoaşterea principalelor concepte şi teorii din domeniul economiei şi activităţii financiare, dezvoltarea capacităţii 
de înţelegere şi utilizare a acestora; 
- înţelegerea rolului şi importanţei documentării, evidenţei şi auditului intern pentru economie; 
- cunoaşterea termenilor cheie din unităţile de curs „Bazele contabilităţii”, „Management financiar”, „Managementul 
IMM”, Tehnologii informaţionale comunicaţionale; 
- dezvoltarea abilităţilor în vederea elaborării de analize şi studii în domeniu. 
Competenţe dezvoltate:  
Competenţe profesionale: 
CP2. Utilizarea creativă a cunoştinţelor fundamentale şi avansate, a metodelor moderne de contabilitate în 
activităţile specifice domeniului. 
CP3. Elaborarea modelelor pentru descrierea fenomenelor şi a proceselor reale, caracteristice domeniului 
contabilității. 
CP4. Colectarea, prelucrarea, analiza şi interpretarea informaţiei specifice procesului de contabilitate. 
CP6. Realizarea la nivel instituţional a unei cercetări de eficienţă a modelului de organizare a contabilității. 
Competenţe transversale: 
CT2. Desfăşurarea eficientă şi eficace a activităţilor organizate în echipă; 
CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în vederea adaptării competenţelor 
profesionale şi manageriale la dinamica domeniului şi la exigenţele pieţei de muncă. 
Finalităţi de studii:  
La finalizarea studierii unităţii de curs masterandul va fi capabil: 
- să aplice prevederile cadrului normativ specific activităţii economice din Republica Moldova; 
- să analizeze particularităţile evaluării operaţiunilor economice; 
- să evalueze activitatea de control în cadrul entităţii; 
- să cunoască metodologia de realizare a controlului în cadrul entităţii;  
- să interpreteze datele şi informaţiile referitoare la problemele specifice activităţii entităţii. 
Unităţi de învăţare: Principiile de funcţionare a programului 1C: Сontabilitate. Nomenclatoare. Tipuri de 
nomenclatoare. Documente. Întroducerea documentelor. Registrul Contabilitatea mărfurilor.Registrul Contabilitatea 
materialelor. Registrul Obiectelor de Mică Valoarea şi Scurtă Durată. Registrul Contabilitatea Activelor 
Nemateriale. Registrul Contabilitatea Mijloacelor fixe. Registrul Cadre şi Salariul. Registrul Banca şi Casieria/ 
Rapoarte şi Dări de Seamă. 
Strategii de predare-învaţare: Prelegerea, prelegerea-discuţie, seminarul cu utilizarea mesei rotunde, metode 
intuitive de învăţare creativă (brainstorming, discuţie Panel, problematizarea, metoda cazului). 
Strategii de evaluare: Teste grilă, proiect de cercetare, portofoliu, examen asistat la calculator. Evaluarea finală: 
Masteranzii vor fi apreciaţi, pe parcursul orelor practice, ca urmare a implicării lor în cadrul discuţiilor, dezbaterilor, 
exerciţiilor de reflecţie promovate la orele de seminare şi de laborator.  
Nota finală se calculează conform formulei:  
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5,05,0  NeNcNf , 
unde Nf – nota finală; Nc – nota reuşitei curente; Ne – nota de la examen 
Bibliografie 
Obligatorie: 
1. Legea contabilităţii şi raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2018, nr. 1 – 6 din 05.01.2018 cu modificările şi completările ulterioare.  
2. Standardele Naţionale de Contabilitate aprobate prin ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. 
118 din 06.08.2013. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. nr. 233-237/1534 din 22.10.2013 şi nr. 177-
181/1224 din 16.08.2013.  
3. Planul general de conturi contabile al agenţilor economici din Republica Moldova. În: Contabilitate şi audit, nr. 
10 din 2013. p. 51 – 91.  
4. ABRAMOV, V., BAIDAKOV, V., BAKU. 1C: Entreprise 8. Configuraţia. Contabilitatea pentru Moldova. 
Redacţia 1.1. Instrucţiunea privind ducerea evidenţei. Moscova: Firma „1C”, 2012, 200 p.  
5. Ghidul contabilului. Ch.: Ed. Vivar Editor, 535 p.  
Suplimentară: 
1. GRIGOROI, L., LAZARI. L. Contabilitatea întreprinderii. Chişinău: Cartier, 2013, 508 p.  
2. GRIGOROI, L., LAZARI. L. Bazele contabilităţii. Chişinău: Cartier, 2012, 236 p.  
3. NEDERIŢĂ A., BUCUR V., CARAUŞ M. Contabilitate financiară. Ediţia a 2-a revăzută şi completată. Chişinău: 
ACAP, 2003, 640 p.  
4. NEDERIŢĂ A. Corespondenţa conturilor contabile. Chişinău: Contabilitate şi audit. 2007, 650 p. 
5. Радченко М.Г. 1С: Предприятие 8.3. Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые приемы   
6. Филатова Виолетта Олеговна1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3. БУХГАЛТЕРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
7. www.cnas.md 
8. www.servicii.fisc.md 
9. www.statistica.md 
10. www.cnam.md 
11. www.cnpf.md 
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FIŞA UNITĂŢII DE CURS  
CONTABILITATE FINANCIARĂ APROFUNDATĂ 

 
Codul unităţii de curs/ modulului în programul de studii: S.02.O.107 
Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 041. Ştiinţe economice 
Tipul programului: Master de profesionalizare 
Denumirea programului de master: Contabilitate 
Facultatea responsabilă de unitatea de curs: Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 
Catedra responsabilă de unitatea de curs: Catedra de ştiinţe economice 
Număr de credite ECTS: 5 
Anul şi semestrul în care se predă: Anul I, semestrul 2 
Titularul: dr., conf. univ. Nelli AMARFII-RAILEAN  
Descriere succintă a corelării/integrării unităţii de curs cu/în programul de studii: Unitatea de curs 
„Contabilitatea financiară aprofundată” constituie o disciplină obligatorie pentru studiile superioare de master la 
specialitatea Contabilitate și contribuie la formarea abilităţilor practice pentru realizarea sarcinilor de management 
financiar-contabil la locul de muncă. Cursul „Contabilitatea financiară aprofundată” îşi propune să aprofundeze 
cunoștințele studenților în domeniul contabilității și raportării financiare acumulate la ciclul I, licență.  
Curriculumul la unitatea de curs „Contabilitatea financiară aprofundată” defineşte o serie de probleme legate de 
contabilitatea imobilizărilor necorporale şi corporale, investiţiilor imobiliare, leasingului, deprecierii activelor 
imobilizate, precum şi problemele contabilităţii  activelor circulante, diferențelor de curs valutar și de sumă, 
contabilitatea veniturilor, cheltuielilor entităților economice. Materialul cursului se expune sub aspect problematic 
ţinînd cont de prevederile SNC şi IFRS. Obiectul de studiu al unităţii de curs „Contabilitatea financiară aprofundată” 
este sistemul integrat de acte legislative, regulamente și standarde care reglementează relațiile întreprinderii cu 
bugetul de stat.  Cursul este plasat pe platforma e-learning MOODLE a Universității de Stat „Alecu Russo”. 
Competenţe prealabile:  
Însușirea acestei unităţii de curs se bazează pe cunoştinţele studenților ciclului I – studii superioare de licență, 
căpătate la astfel de discipline cum ar fi „Bazerle contabilității”, „Contabilitatea financiară I”, „Contabilitatea 
financiară II”, „Fiscalitatea”, „Analiza economico-financiară” etc. Deci, se subînțelege că studenții trebuie deja să 
cunoască bazele contabilității și impozitării, să aplice prevederile Codului Fiscal al Republicii Moldova, 
Standardelor Naționale de Contabilitate și a actelor normative ce reglementează organizarea contabilității și 
raportării financiare. Studenții trebuie să se orienteze în problemele organizării contabilității, să opereze cu termeni 
contabili și fiscali, să dispună de aptitudinile necesare pentru aplicare a legislației contabile și fiscale în practica de 
activitate. 
Competenţe dezvoltate:  
Competenţe profesionale: 
CP2. Utilizarea creativă a cunoştinţelor fundamentale şi avansate, a metodelor moderne de contabilitate în 
activităţile specifice domeniului. 
CP3. Elaborarea modelelor pentru descrierea fenomenelor şi a proceselor reale, caracteristice domeniului 
contabilității. 
CP4. Colectarea, prelucrarea, analiza şi interpretarea informaţiei specifice procesului de contabilitate. 
Competenţe transversale: 
CT1. Aplicarea regulelor de muncă riguroasă și eficientă, manifestarea unei atitudini responsabile față de domeniul 
științific și didactic pentru valorificarea optimă și creativă a propriului potențial în situații specifice, cu respectarea 
principiilor și a normelor de etică profesională. 
CT3. Valorificarea principiului de perfecţionare continuă, utilizarea oportunităţilor de formare continuă, a 
instrumentelor şi a resurselor de învăţare pentru dezvoltarea profesională şi personală. 
Finalităţi de studii:  
La finalizarea studierii unităţii de curs masterandul va fi capabil: 
- să examineze în profunzime nu numai tranzacţiile economice tradiţionale existente laentităţi, dar şi cele ce apar 
mai rar şi necesită regăsire prin înregistrare în contabilitate (contabilitatea investiţiilor imobiliare, contabilitatea 
leasingului, contabilitatea operaţiilor de comerţ exterior, situaţii financiare consolidate); 
- să recunoască în diferite contexte corect aspectele contabilităţiivieţiientităţii: constituire, reorganizare, lichidare; 
să cunoască aspectele contabilităţii operaţiilor privind comerţul exterior; 
- să realizeze analize ale unor situaţii practice din domeniul contabilităţii, elaborând sinteze tematice, evidenţiind 
domenii de aplicaţie practică a contabilităţii financiare avansate, propunând ipoteze personale pentru explicarea unor 
situaţii contabile și emițând judecăţi asupra unor enunţuri cu conţinut contabil avansat; 



 

 
 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 
Catedra de ştiinţe economice 

  
 

18 
 

- să utilizeze strategii creative pentru rezolvarea unor probleme teoretice şi practice și să aplice procedeele şi 
bunele practici contabile în diferite situaţii practice; 
- să utilizeze informaţii contabile şi financiare pentru adoptarea deciziilor manageriale în cadrul entităţii și să 
aprecieze semnificaţia contabilităţii în sistemul economic în general şi în cadrul entităţii, în  special; 
- să cunoască rolul şi etica contabilă în condițiile internaționalizării profesiei contabile. 
Unităţi de învăţare: Normalizare şi armonizare în contabilitate. Contabilitatea investiţiilor imobiliare. Contabilitatea 
deprecierii şi reevaluării activelor imobilizate. Contabilitatea şi raportarea operaţiilor de leasing şilocaţiune (arendă). 
Contabilitatea operaţiilor de reorganizare a entităţilor. Contabilitatea operaţiilor de lichidare a entităţii. Contabilitatea 
contractelor de sociatate civilă. Părțile afiliate. Raportarea financiară consolidată. 
Studiu individual:  
 studierea  surselor bibliografice obligatoriişiconspectelor temelor unităţii de curs, elaborate de professor; 
 studierea cadrului legal de implementare a SIRF; 
 studiereasurselorinformaţionalesuplimentare; 
 pregătireapentruevaluareafinală (examen). 
Strategii de predare – învăţare:prelegerea, prelegerea-discuţie, prelegerea cu caracter problematic, seminarul cu 
utilizarea mesei rotunde, seminar cu folosirea metodei analizei situaţiilor concrete, metode intuitive de învăţare 
creativă (brainstorming, discuţie Panel, problematizarea, metoda cazului). 
Strategii de evaluare:teste de evaluare periodică, curentă şi finală, prezentarea referatelor, teste de evaluare 
curentă, portofoliu. 
Nota finală se calculează conform formulei: 
Nf = Nc x 0,5 + Ne x 0,5, 
unde Nf – nota finală, Nc – nota reuşitei curente, Ne – nota de la examen. 
Bibliografie 
Obligatorie: 

1. Lеgеа сontаbilităţii și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017. In: Monitorul Ofiсiаl аl Rеpubliсii 
Moldovа, nr. 1 – 6 din 05.01.2018 

2. Legea privind societăţile pe acţiuni nr. 1134-XIII din 2.04.1997. În: Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, nr. 38-39  din 12.06.1997, www.justice.md 

3.  Legea privind societăţile cu răspundere limitată nr. 135-XVI din 14.06.2007. În: Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, nr. 127-130/548 din 17.08.2007, www.justice.md 

4. Legea cu privire la leasing nr. 59-XVI din28.04.2005. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 92- 
94/429 din 08.07.2005, www.justice.md 

5.  Legea cu privire la arenda în agricultură nr. 198 din 15.05.2003. În: Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova,  nr. 163-166 din 01.08.2003, www.justice.md 

6. Codul Fiscal al Republicii Moldova cu modificările și completările în vigoare pentru anul 2020. 
Disponibil: http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#undefined [citat: 09.01.2020] 

7. Planul General de conturi contabile aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. 
119 din 06.08.2013. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr 177 – 181 din 16.08.2013, cu modificările şi 
completările în vigoare 

8. Standardul Național de Contabilitate „Investiții imobiliare”, aprobate prin ordinul Ministerului Finanţelor al 
Republicii Moldova nr. 118 din 06.08.2013. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr 177 – 181 din 
16.08.2013 

9. Standardul Național de Contabilitate „Deprecierea activelor”, aprobate prin ordinul Ministerului Finanţelor 
al Republicii Moldova nr. 118 din 06.08.2013. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr 177 – 181 din 
16.08.2013 

10. Standardul Național de Contabilitate „Contractele de leasing”, aprobate prin ordinul Ministerului Finanţelor 
al Republicii Moldova nr. 118 din 06.08.2013. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr 177 – 181 din 
16.08.2013 

11. Standardul Național de Contabilitate „Creanțe și investiții financiare”, aprobate prin ordinul Ministerului 
Finanţelor al Republicii Moldova nr. 118 din 06.08.2013. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr 177 – 181 
din 16.08.2013 

12. Standardul Național de Contabilitate „Părți afiliate și contractele de societate civilă”, aprobate prin ordinul 
Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. 118 din 06.08.2013. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
nr 177 – 181 din 16.08.2013 

13. Ghid practic de aplicare a reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene. Bucureşti, editura 
CECCAR, 2015 
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Suplimentară: 
1. AMARFII-RAILEAN, Nelli, Investiții imobiliare. Aspecte contabile și fiscale. În: Materialele conferinței 

științifice internaționale. Aspecte ale dezvoltării potențialului economico-manageriale în contextul asigurării 
securității naționale. 6-7 iulie 2015, Bălți, p. 6-11 

2. AMARFII-RAILEAN, Nelli, Abordarea managementului financiar-contabil din perspectiva utilizării 
bazelor de date în „Cloud”. În: Materialele conferinței științifice internaționale. Relevanța și calitatea formării 
universitare: competențe pentru prezent și viitor. Vol. I, 8 octombrie 2015, Bălți, 2016, p.175-178 

3. AMARFII-RAILEAN, Nelli, Investiţiile imobiliare: abordări contabile naţionale şi internaţionale. În: 
Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale. Premizele dezvoltării economiei naţionale în contextul 
crizei economice. 28-29 mai 2010, Bălţi, 2010. p.177-180 

4. LAZARI, L., GRIGOROI L. Profesia contabilă în serviciul interesului public. În: Conferinţa 
ŞtiinţificăInternaţională „ Contabilitatea şi profesia contabilă în era provocărilor” din 5-6.04.2017, pag. 156-161, 

5. MALCIU, Liliana. Contabilitate aprofundată. Bucureşti: Editura economică, 2000  
6. NEDERIŢĂ, A. Reevaluarea imobilizărilor corporale: tratamente şiopţiuni contabile. În: Conferinţa 

ŞtiinţificăInternaţională „25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate 
spre progres economic” din 23- 24.09.2016, pag. 98 - 101, 
http://ase.md/files/publicatii/electronice/Conf_2016_Vol_4.pdf 

7. ŢURCANU, V., GOLOCEALOVA, I. Situaţii financiare consolidate, Chişinău, 2012 
8. ZLATINA, N. Aspecte definitorii privind deprecierea activelor. În: ConferinţaŞtiinţificăInternaţională 

„Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii” din 25-26.09.2015, pag.121 - 123, 
http://ase.md/files/publicatii/electronice/25092015_3.pd 

9. LAZARI, L., GRIGOROI, L. Aspecte ale contabilităţii intrării investiţiilor imobiliare şi evaluării acestora. 
În: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi 
competitivitate spre progrès economic” din 23-24.09.2016, pag.153-157, 
http://ase.md/files/publicatii/electronice/Conf_2016_Vol_4.pdf 
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FIŞA UNITĂŢII DE CURS  
MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE CERCETARE-DEZVOLTARE 

 
Codul unităţii de curs în programul de studii: F.02.O.008 
Codul şi denumirea domeniului general de formare profesională: 041. Ştiinţe economice 
Tipul programului: Master de profesionalizare 
Denumirea programului de master: Contabilitate 
Facultatea responsabilă de unitatea de curs: Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 
Catedra responsabilă de unitatea de curs: Catedra de ştiinţe economice 
Număr de credite ECTS: 5 
Anul şi semestrul în care se predă: anul I, semestrul 2 
Titularul: dr., conf. univ. Andrei BALÎNSCHI 
Descriere succintă a corelării/integrării cursului cu/în programul de studii: Studierea disciplinii 
„Managementul proiectelor de cercetare-dezvoltare” constituie o bază teoretică pentru însuşirea specialităţii alese de 
către studenţi pe parcursul instruirii lor la ciclul II – studii superioare de master, precum şi o oportunitate de a căpăta 
abilităţi practice, care vor fi utilizate în cariera viitoare, după absolvirea universităţii, adică în procesul muncii 
nemijlocite după specialitate. Însuşirea cunoştinţelor privind tehnologia elaborării proiectelor, metodelor de 
management şi monitorizare a implementării proiectelor de cercetare şi dezvoltare este o parte integrantă a 
procesului de formare a viitorilor specialişti în domeniul „Managementul financiar”. Studierea unităţii de curs  
„Managementul proiectelor de cercetare si dezvoltare” se bazează pe cunoştinţele obţinute de către studenţi la astfel 
de discipline ca „Planificarea de business” (ciclul I – studii de licenţă), „Metodologia şi etica cercetărilor 
economice”, „Metode contemporane de analiză”, „Servicii electronice” (ciclul II – studii superioare de master). 
Competenţe prealabile: se presupune că masteranzii cunosc deja bazele planificării, metodele moderne de analiză, 
metodele de bază ale cercetărilor ştiinţifice, dispun de aptitudinile necesare pentru a accesa reţeaua Internet, poşta 
electronică, sînt utilizatori eficienţi şi cunosc posibilităţile programelor Windows, Excel, Microsoft Office Publisher, 
Microsoft Office Power Point etc. 
Competenţe dezvoltate:  
Competenţe profesionale: 
CP1. Operarea cu concepte şi metode ştiinţifice din domeniul contabilității, teoriilor decizionale moderne şi 
utilizarea lor în comunicarea profesională. 
CP2. Utilizarea creativă a cunoştinţelor fundamentale şi avansate, a metodelor moderne de contabilitate în 
activităţile specifice domeniului. 
CP3. Elaborarea modelelor pentru descrierea fenomenelor şi a proceselor reale, caracteristice domeniului 
contabilității. 
Competenţe transversale: 
CT2. Desfăşurarea eficientă şi eficace a activităţilor organizate în echipă; 
CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în vederea adaptării competenţelor 
profesionale şi manageriale la dinamica domeniului şi la exigenţele pieţei de muncă. 
Finalităţi de studii:  
La finalizarea studierii unităţii de curs masterandul va fi capabil: 
1. Să determine noţiunea de proiect, participanţi la proiect şi distribuirea rolurilor; să cunoască clasificarea 
proiectelor; să cunoască principalele faze ale elaborării şi implementării proiectului; să cunoască caracteristicile de 
bază ale proiectelor de cercetare, inovare şi proiectelor de dezvoltare; 
2. Să determine fazele ciclului de proiect: identificarea obiectivelor, programarea, formularea, implementarea, 
evaluarea şi verificarea; să cunoască formatul (structura) documentaţiei de proiect; să cunoască fazele principale ale 
elaborării Matricei Logice a proiectului; să aplice tehnologia fazei de analiză, inclusiv metoda analizei factorilor 
interesaţi (Stakeholders);  
3. Să formeze matricea particularităţilor; să analizeze problemele şi să formeze „arborele problemelor”; să poată 
alege strategia bazată pe „arborele obiectivelor” optimizat; să cunoască tehnologia construirii Matricei Logice; 
4. Să determine care sînt factorii, ce garantează durabilitatea proiectului; să cunoască factorii calitativi şi sursele de 
verificare a obiectivelor  proiectului; să cunoască metoda de determinare a indicatorilor verificabili  ai obiectivelor 
(IVO); indicii SMART; 
5. Să fie capabil să controleze calitatea Matricei Logice; să cunoască procedura elaborării planului activităţilor şi 
utilizării resurselor, relaţia dintre ele; să cunoască metoda planificării activităţilor proiectului şi bugetului 
proiectului; să cunoască mecanismul şi ordinea monitorizării realizării proiectului. 
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Unităţi de învăţare: Noţiuni de bază despre managementul proiectelor. Fazele ciclului de viaţă a proiectului şi 
caracteristicile de gestionare a lor. Abordarea logică şi structurată a managementului proiectului. Faza analitică. 
Etapa de formulare a proiectului. Parametrii de calitate ai proiectului. Utilizarea Cadrului Logic la elaborarea 
planului de activităţi şi resurse. 
Strategii de predare-învăţare: expunerea, prelegerea interactivă, conversaţia euristică, demonstraţia, 
problematizarea, brainstorming-ul, lucrul în grup, studiu de caz, studiul individual, lucrul cu manualul şi textele 
lecţiilor,  prezentări Power Point, dezbaterea 
Strategii de evaluare: lucrul individual, proiect de cercetare, examen scris. Evaluarea finală: Masteranzii vor fi 
apreciaţi, pe parcursul orelor practice, ca urmare a implicării lor în cadrul discuţiilor, dezbaterilor, exerciţiilor de 
reflecţie promovate la orele de seminare şi de laborator. Nota finală se calculează conform formulei:  

5,05,0  NeNcNf , 
unde Nf – nota finală; Nc – nota reuşitei curente; Ne – nota de la examen 
Bibliografie 
Obligatorie: 

1. Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15.07.2004. In: Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova nr.125-129/663 din 30.07.2004. 

2. Legea Republicii Moldova nr. 138 din 21.06.2007 cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi 
incubatoarele de inovare. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 107-111 din 27.07.2007.  

3. Legea Republicii Moldova cu privire la parcurile industriale nr.182 din 15 iulie 2010. In: Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova nr. 155-158/561 din 03septembrie 2010. 

4. Legea Republicii Moldova cu privire la Fondurile de Investiţii nr.1204-XIII din 05.06.97. In: Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 10 iulie 1997, nr. 45. 

5. Legea Republicii Moldova cu privire la Investiţiile în Activitatea de Întreprinzător nr. 81-XV din 18.03.2004. 
In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 64-66 din 23.04.2004. 

6. Legea privind dezvoltarea regională în Republica Moldova nr. 438-XVI din  28.12.2006. In: Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova nr. 21-24, febr., 2007.  

7. Legea Republicii Moldova cu privire la parteneriatul public-privat nr. 179-XVI din 10.07.2008. In: Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova nr.165-166/605 din 02.09.2008. 

8. Закон Республики Молдова № 163 «О разрешении выполнения строительных работ». In: Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova nr. 155-158 (3688-3691) din 03 septembrie 2010, p. 20 - 29. 

9. Managementul ciclului de proiect: manual – Bucureşti. Blueprint Iternaţional, 2003.  
10. Balînschi, Andrei. Metodologia cercetărilor ştiinţifice în economie. Bălţi: „MARKETING PLUS”, 2015, – 

232 p.  
Suplimentară: 

1. „Project Cycle Management: Yet Another Fad?” PCM Helpdesk, DG YIII 1993. 
2. VEVERIŢA, Ana-Maria et. al. Elaborarea proiectelor : Ghidul autorităţilor publice locale. Chişinău : S.n., 

2016. Tipogr. „Bons Offices”, 128 p. ISBN 978-9975-87-075-7. 
3. ХРИЩЕВ, Е.И. Инновационный менеджмент. – Сh: Editura A.S.E.M., 2001, c. 173 - 188. 
4. ПАЙПЕ, С. Проектный менеджмент: ускоренный курс: пер. с нем. – Изд-во «Дело и Сервис», 2005. – 

192 с. 
5. POPA, Ana. Cercetare, dezvoltare şi inovare în Republica Moldova: probleme şi opţiuni [on-line]. Chişinău, 

2011 [accesat 29.01.2017]. Disponibil: http: //www.soros.md/files/publications/documents/ 
Cercetare%2C%20dezvoltare%20si%20inovare%20in%20RM.pdf 
6. Aid Delivery Methods - Project Cycle Management Guidelines [on-line]. Vol 1, Monday, 1 March,  2004. 

[accesat 29 ian. 2017]. Disponibil: http: //ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/publications/manuals-
tools/t101_en.htm 
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FIŞA UNITĂŢII DE CURS  
CONTABILITATE MANAGERIALĂ APROFUNDATĂ 

 
Codul unităţii de curs în programul de studii: S.02.A.109 

Codul şi denumirea domeniului general de formare profesională: 041 Ştiinţe economice 

Tipul programului: Master de profesionalizare 

Denumirea programului de master: Contabilitate  

Facultatea şi catedra responsabilă: Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului  
Catedra responsabilă de unitatea de curs: Catedra de ştiinţe economice 

Număr de credite ECTS: 5 

Anul şi semestrul în care se predă cursul: Anul I, semestrul 2 

Titular de curs: dr., conf. univ. Victoria POSTOLACHE, asist. univ. Lilia DUMBRAVANU 

Descriere succintă a corelării / integrării cursului cu / în programul de studii.  
Cunoaşterea contabilităţii de gestiune este necesară pentru luarea diferitor decizii şi în gestiunea corectă a procesului 
de producţie al întreprinderii. De aceea, în pregătirea studenţilor este necesar de a include acest curs. Studierea 
diferitor metode de calculare a costului de producţie îi permit studentului în cazuri concrete să aplice cea mai eficientă 
metodă, iar analiza informaţiei manageriale îl va ajuta să reducă considerabil costurile de producţie. Atingerea acestui 
scop este una din sarcinile principale a oricărui contabil de la întreprindere. Cursul „Contabilitate managerială 
aprofundată” reflectă importanţa contabilităţii de gestiune pentru întregul sistem de conducere. Fără datele acestei 
contabilităţi este imposibil ca managerul să ia decizii corecte în ceea ce priveşte aprovizionarea cu materialele 
necesare, micşorarea costurilor de producţie, reducerea cantităţii deşeurilor şi rebuturilor. 

Competențe prealabile:  
Studierea cursului „Contabilitatea managerială aprofundată” presupune cunoaşterea următoarelor disciplini – „Bazele 
contabilităţii”, „Contabilitate financiară”, „Sistem fiscal”, „Contabilitatea în ramuri”, „Analiza activităţii economico-
financiare”. În cadrul promovării acestui curs, studentul trebuie să cunoască aşa noţiuni ca evidenţă contabilă, obiect 
de calculaţie, obiect de evidenţă, active curente, datorii pe termen scurt, politica de contabilitate, debit, credit, proiect 
de investiţie, etc. 

Competenţe dezvoltate:  
Competențe profesionale: 
CP2. Utilizarea creatiăe a cunoștintelor fundamentale și avansate, a metodelor moderne 
de contabilitate în activitățile specifice domeniului. 
CP3. Elaborarea modelelor pentru descrierea fenomenelor și a proceselor reale, caracteristice domeniului contabilității.  
CP4. Colectarea, prelucrarea, analiza și interpretarea informației specifice procesului de contabilitate 
Competențe transversale: 
CT1. Aplicarea regulilor de muncă riguroasă și eficientă, manifestarea unei atitudini responsabile față de domeniul 
științific și didactic, pentru valorificarea optimă și creativă a propriului potențial în situații specifice, cu respectarea 
principiilor și a normelor de etică profesională. 
CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în vederea adaptării competențelor 
profesionale și manageriale la dinamica domeniului și la exigențele pieței de muncă. 

Finalităţi de studii:  
La finalizarea studierii unităţii de curs masterandul va fi capabil: 

– să definească contabilitatea de gestiune  ca element al sistemului contabil; 
– să examineze componenţa, caracteristica şi clasificarea costurilor; 
– să descrie contabilitatea costurilor activităţii de bază, contabilitatea activităţii auxiliare şi contabilitatea şi 

repartizarea costurilor indirecte de producţie; 
– să relateze metodele clasice, metodele moderne de calculaţie a costului de producţie; 
– să identifice importanţa SNC şi a Indicaţiilor metodice privind contabilitatea costurilor de producţie şi 

calculaţia costului produselor şi serviciilor la entităţile producătoare din Republica Moldova. 

Unități de învățare: Obiectul, funcţiile şi rolul contabilităţii manageriale. Noţiuni generale privind costurile. 
Bugetarea şi controlul executării bugetelor. Contabilitatea costurilor de producţie. Metode de calculaţie a costurilor de 
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producţie totale sau integrale (absorbante). Metode moderne de calculaţie a costurilor de producţie. Managementul 
firmei prin costuri. 

Strategii didactice:  
Expunerea, prelegerea interactivă, conversaţia euristică, demonstraţia,  problematizarea, brainstorming-ul, lucrul în 
grup, studiul individual, lucrul cu manualul şi textul ştiinţific,  prezentări Power Point, dezbaterea, realizarea sarcinilor 
practice, rezolvarea problemelor, studii de caz. 

Strategii de evaluare:  
Cerinţele de bază pentru pregătirea studenţilor vor fi realizate prin intermediul metodelor tradiţionale de studiere, 
metodelor teoretice de cunoaştere (deducţia, inducţia, analiza şi sinteza), precum şi metodelor clasice de studiere. 
Studierea disciplinei  date  presupune parcurgerea următoarelor etape: 
- prelegerile cursului (ascultarea cursului de lecţii, cunoştinţa cu partea teoretică a cursului); 
- orele practice (aplicarea în practică a materialului teoretic studiat); 
- examen şi lucrari de control (verificarea cunoştinţelor însuşite). 
Asupra rezultatului final – examenului - influenţează participarea activă a studentului la toate etapele de însuşire a 
cursului şi nivelul cunoştinţelor acumulate de către acesta la predarea cursului „Contabilitate managerială 
aprofundată”. Pentru obținerea finalităților propuse inițial în cadrul cursului „Contabilitate managerială aprofundată”, 
studentul are nevoie de cît mai multă experiență practică. În acest scop, titularul cursului propune însarcinări practice 
(studii de caz, probleme) în mod individual. 
Evaluarea finală: Masteranzii vor fi apreciaţi, pe parcursul orelor practice, ca urmare a implicării lor în cadrul 
discuţiilor, dezbaterilor, exerciţiilor de reflecţie promovate la orele de seminare şi de laborator. Nota finală se 
calculează conform formulei: 

5,05,0  NeNcNf , 
unde Nf – nota finală; Nc – nota reuşitei curente; Ne – nota de la examen 

Bibliografie 
Obligatorie: 
1. Lеgеа contаbilităţii și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017. In: Monitorul oficiаl аl Rеpublicii Moldovа, nr. 
1 – 6 din 05.01.2018, cu modificărilе şi complеtărilе în vigoаrе. 
2. SNC „Stocuri”. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 233-237 din 22 octombrie 2013. 
3. Indicaţii metodice privind contabilitatea costurilor de producţie şi calculaţia costului produselor şi serviciilor. În: 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 233-237 din 22 octombrie 2013. 
4. Budugan, D., Georgescu, I., Berheci, I., Beţianu, L. Contabilitatea de gestiune. Bucureşti: CECCAR, 2007, 518 p. 
5. Bucşă, R. C., Dimensiunea strategică a informaţiei costurilor în contabilitatea managerială. Iaşi: Tehnopress, 2009, 
p. 247, ISBN: 978-973-702-626-2. 
6. Caraiani, C., Dascalu, C., Lungu, C., Guşe, R. Contabilitatea managerială. Tehnologii contabile integrate de 
raportare şi decizii. Bucureşti: Editura ASE, 2010, p. 239, ISBN: 978-606-505-358-8. 
7. Caraman, S. Probleme şi teste la contabilitatea managerială. Chişinău: Editura ASEM, 2001, p. 100, ISBN: 9975-
75-096 
8. Caraman, S., Cuşmăunsă, R., Contabilitate managerială, Editura ASEM, Chişinău: Tipografia Centrală,  2007, p. 
225, ISBN: 978-9975-78-537-2. 
9. Caraman, S., Cuşmăunsă, R. Practicum la disciplina Contabilitatea managerială (problem, teste, criptograme). 
Chişinău: Editura ASEM, 2006, p. 111, ISBN: 978-9975-75-356-2 
10. Căpşuneanu, S. Contabilitatea de gestiune. Studii aplicative şi teste-grilă, Bucureşti: Editura Economică, 
2006, p. 374, ISBN: 973-709-162-0. 
Suplimentară: 
1. Dumbravă, P., Pop, A. Contabilitatea de gestiune în industrie. Ediţia a II-a. Cluj-Napoca: Intelcredo, 2011, p. 392, 
ISBN: 978-973-8197-26-8. 
2. Horngren, T. Ch., Datar, M. S., Foster, G. trad. Leviţchi, R., Leviţchi, V., Stanciu, D. Contabilitatea costurilor, o 
abordare managerială, Ed. a XI-a. Chişinău: Arc, 2006, p. 939, ISBN: 978-9975-61-343-9. 
3. Nederiţă, Al., Brinişter, Al., Gavriliuc, L. şi alţii. Contabilitatea managerială. Ghid practico-didactic. Chişinău: 
ACAP, 2000, 264 p.  
4. Tabără, N., Briciu, S. Actualităţi şi perspective în contabilitate şi control de gestiune. Iaşi: Tipo Moldova, 2012, p. 
607, ISBN: 978-973-168-723-0. 
15. Ţurcanu, V., Calculaţia costului (lucrare didactică). Chişinău: Editura ASEM, 2001, p. 115,  ISBN: 9975-75-126. 
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FIŞA UNITĂŢII DE CURS  
MECANISME FINANCIARE INTERNAŢIONALE 

 
Codul unităţii de curs în programul de studii: S.02.A.110 

Domeniului general de studiu: 041 Ştiinţe economice 

Tipul programului: Master de profesionalizare 

Denumirea programului de master: Contabilitate 

Facultatea responsabilă de unitatea de curs: Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 
Catedra responsabilă de unitatea de curs: Catedra de ştiinţe economice 

Număr de credite ECTS: 5 

Anul şi semestrul în care se predă: anul I, semestrul 2 

Titularul: dr. hab., prof. univ. Leonid BABII 

Descriere succintă a corelării / integrării cu / în programul de studii. Unitatea de curs „Mecanisme financiare 
internaţionale” are ca scop însuşirea de către masteranzi a unui sistem de cunoştinţe teoretice şi practice privind 
mecanismele generale ale sistemului financiar-internaţional, instrumentele financiare folosite pe pieţele internaţionale, 
tehnici de plată internaţionale, influenţa relaţiilor valutar-financiare asupra economiei naţionale, rolul lor în refacerea 
acestei economii şi cuplării ei la economia mondială. Însuşirea limbajului specific şi a cunoştinţelor tehnice de 
specialitate, realizarea analizei privind aplicarea mecanismelor financiare internaţionale, abilitatea de a aplica un 
raţionament economic, profesional, în analiza utilizării mecanismelor financiare internaţionale, capacitatea de a 
efectua o analiză comparativă în alegerea mecanismelor financiare internaţionale este o parte integrantă a procesului 
de formare a viitorilor specialişti în domeniul „Management financiar”, „Contabilitate” şi „Bănci şi asigurări”. 
Studierea unităţii de curs  „Mecanisme financiare internaţionale” se bazează pe cunoştinţele obţinute de către studenţi 
la astfel de discipline ca: „Teoria economică”, „Teorii economice contemporane”.  

Competenţe prealabile: Baza planificării, a metodelor moderne de analiză, a metodele de bază ale cercetărilor 
ştiinţifice; accesarea reţelei Internet, poştei electronice; utilizatori eficienţi programelor Windows, Excel, Microsoft 
Office Publisher, Microsoft Office Power Point etc. 

Competenţe dezvoltate:  
Competenţe profesionale: 
CP2. Utilizarea creativă a cunoştinţelor fundamentale şi avansate, a metodelor moderne de contabilitate în activităţile 
specifice domeniului. 
CP3. Elaborarea modelelor pentru descrierea fenomenelor şi a proceselor reale, caracteristice domeniului contabilității. 
CP4. Colectarea, prelucrarea, analiza şi interpretarea informaţiei specifice procesului de contabilitate. 
Competenţe transversale: 
CT1. Aplicarea regulilor de muncă riguroasă şi eficientă, manifestarea unei atitudini responsabile faţă de domeniul 
ştiinţific şi didactic, pentru valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în situaţii specifice, cu respectarea 
principiilor şi a normelor de etică profesională. 
CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în vederea adaptării competenţelor 
profesionale şi manageriale la dinamica domeniului şi la exigenţele pieţei de muncă. 

Finalităţi de studii:  
La finalizarea studierii unităţii de curs masterandul va fi capabil: 
1. Să aplice legislaţia în vigoare şi să analizeze fluxurile informaţionale statistice în scopul monitorizării îndeplinirii 
criteriilor economice şi financiare în comparaţie cu alte state; 
2. Să dezvolte abilităţi privind furnizarea de fonduri financiare, de credit şi de mijloace de plată internaţionale, precum 
şi instituirea şi funcţionarea unor mecanisme şi tehnici de finanţare, creditare şi de plată internaţionale;  
3. Să recomande modalităţi de gestionare a riscurilor de perfecţionare a activităţii valutar financiare internaţionale, de 
elaborare a politicii de prevenire a crizelor pieţelor financiare; 
4. Să elaboreze măsuri în vederea echilibrării şi ajustării balanţei de plăţi, optimizării rezervei valutare, menţinerii 
stabilităţii şi organizării eficiente a pieţelor valutare şi de capital; 
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5. Să elaboreze o lucrare aplicativă cu evidenţierea problematicii şi formularea recomandărilor în vederea soluţionării 
unor probleme din domeniul financiar. 

Unităţi de învăţare: Mecanismul financiar al ţării şi conceptul de politică financiară. Sistemul financiar internaţional. 
Pieţele financiare internaţionale. Intermediari financiari. Instrumente şi mecanisme financiare folosite pe pieţele 
internaţionale. Tehnici şi modalităţi de plată internaţionale. Tranzacţii internaţionale. Balanţa de plăţi externe. 
Mecanismele financiare şi creditul internaţional. Organisme financiar-monetare internaţionale şi regionale. Relaţii 
valutar-financiare internaţionale. Mecanismul cursului valutar. Bursa de valori şi tranzacţii bursiere. Riscul în relaţiile 
financiar-monetare internaţionale. 

Strategii de predare-învăţare: expunerea, prelegerea interactivă, demonstraţia, problematizarea, lucrul în grup, 
studiu de caz, studiul individual, discuţii interactive, lucrul cu manuale şi textele lecţiilor, dezbaterea. 

Strategii de evaluare: evaluare curentă, sarcini pentru lucrul individual, studiu de caz, rezolvarea problemelor. 
Evaluarea finală: Masteranzii vor fi apreciaţi, pe parcursul orelor practice, ca urmare a implicării lor în cadrul 
discuţiilor, dezbaterilor, exerciţiilor de reflecţie promovate la orele de seminare şi de laborator.  
Nota finală se calculează conform formulei:  

5,05,0  NeNcNf , 
unde Nf – nota finală; Nc – nota reuşitei curente; Ne – nota de la examen 

Bibliografie  
Obligatorie: 

1. Legea privind reglementarea valutară nr. 62-XVI din 21 martie 2008. În: Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova. 2008, nr. 127-130/496 din 18.07.2008 

2. Regulamentul privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare, aprobat prin Hotărârea 
Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 29 din 13.02.2018. În: Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2018, nr. 68-76 din 02.03.2018, art. 343. 

3. Regulamentul cu privire la poziţia valutară deschisă a băncii, aprobat prin Hotărârea Consiliului de 
Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 126 din 28.11.1997. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 
1999, nr. 112-114/198 din 14.10.1999. 

4. BRAN, Paul. Relaţii financiare şi monetare internaţionale. Bucureşti: Ed. Economica, 1995, 303p. 
5. BRAN, P.; COSTICĂ, L. Economica activităţii financiare şi monetare internaţionale. Bucureşti: Ed. 

Economica, 2005, 250 p. 
6. BOJESTEANU, E. Relaţii monetar-financiare internaţionale. Bucureşti, 2010. 
7. DOREL, M. Tehnica plăţilor internaţionale. Bucureşti, 2003. 
8. FETENIUC, V., LOPOTENCO, V., BELOBROV, A. Relaţii valutar-financiare internaţionale, Chişinău, 

ASEM, 2005. 
9. DRAGOMIR, G. Moneda în structuri, comparaţii şi mecanisme. Ed. Academică, Galaţi, 2003. 

Suplimentară: 
1. PAUN, Cristian. Finanţare internaţională, Ed. Econ., 2001. 
2. POPA, Ioan. Tranzacţii internaţionale. Ed. Economică, Bucureşti, 2000. 
3. GAFTONIUC, S. Finanţe internaţionale. Ed. Economică, Bucureşti, 2000. 
4. VOINEA. Gh. Mecanisme şi tehnici valutare şi financiare internaţionale. Iaşi: Editura Sedcom Libris, 2003, 

406 p. 
5. МОВСЕЯН А.Г. ОГНИВЦЕВ С.Б. Международные валютно-кредитные отношения. Москва: Инфра-М, 

2003, 563 с. 
6. МОИСЕЕВ С. Международные финансовые рынки и международные финансовые институты. Москва, 

2004. 
7. КРАСАВИНА Л. Н. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. Москва: Финансы 

и статистика, 2003, 608 с. 
8. ШМЫРЕВА, А. И., КОЛЕСНИКОВ, В. И., КЛИМОВ А. Ю. Международные валютно-кредитные 

отношения. Санкт-Петербург, Из. Питер, 2002, 358 с. 
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FIŞA UNITĂŢII DE CURS 
EXPERTIZA CONTABILĂ 

 
Codul unităţii de curs în programul de studii: S.02.A.111 

Codul şi denumirea domeniului general de formare profesională: 041 Științe economice 

Tipul programului: Master de profesionalizare 

Denumirea programului de master: Contabilitate 

Facultatea şi catedra responsabilă: Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 
Catedra responsabilă de unitatea de curs: Catedra de ştiinţe economice 

Număr de credite ECTS: 5 

Anul şi semestrul în care se predă cursul: Anul I, semestrul 2 

Titular de curs: dr., conf. univ. Boris COREȚCHI 

Descriere succintă a corelării / integrării cursului cu / în programul de studii.  
Unitatea de curs „Expertiza contabilă” reprezintă un studiu combinat al actelor normative și legislative în vigoare care 
vizează anumite aspecte din domeniul juridic, al finanțelor, evidenței contabile și fiscale și auditului în scopul stabilirii 
veridicității informației contabile de către experţii contabili. 

Competențe prealabile:  
Pentru studierea acestui curs sunt necesare cunoaștințele teoretice și abilitățile practice ale studenților formate și 
consolidate la următoarelor unități de curs: Contabilitate financiară I și II, Fiscalitate, Finanțele publice, Audit 
financiar, Mediul legal al întreprinderilor. 

Competenţe dezvoltate:  
Competențe profesionale: 
CPl. Operarea cu concepte și metode științifice din domeniul contabilității, teoriilor decizionale moderne și utilizarea 
lor în comunicarea profesională.  
CP3. Elaborarea modelelor pentru descrierea fenomenelor și a proceselor reale, caracteristice domeniului contabilității. 
CP4. Colectarea, prelucrarea, analiza și interpretarea informației specifice procesului de contabilitate.  
Competențe transversale: 
CT2. Desfășurarea eficientăși eficace a activităților organizate în echipă.  
CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuăîn vederea adaptării competențelor 
profesionale și manageriale la dinamica domeniului și la exigențele pieței de muncă. 

Finalităţi de studii:  
La finalizarea studierii unităţii de curs masterandul va fi capabil: 
- să aplice prevederile legale privind expertizele judiciare şi constatările tehnico – ştiinţifice; 
- să aprecieze obiectivitatea şi plenitudinea investigaţiilor; 
- să explice modul de ordonare şi executare a expertizelor contabile și cerinţele faţă de raportul de expertiză 
contabilă; 
- să formuleze laconic şi argumentat răspunsurile la obiectivele formulate de organele de drept în Rapoartele de 
expertiză contabilă şi constatare tehnico – ştiinţifică; 
- să întocmească Rapoarte de expertiză şi constatare tehnico - ştiinţifică. 

Unități de învățare: 
Organizarea şi desfăşurarea activităţii de expertiză contabilă. Principiile profesionale și prerogativele profesiei de 
expert contabil judiciar. Demersul expertizei contabile. Tehnica expertizelor contabile. Finalizarea lucrărilor de 
expertiză. 

Strategii didactice:  
Prelegerea interactivă, prelegerea cu caracter problematic, seminarul cu utilizarea mesei rotunde, seminar cu folosirea 
metodei analizei situaţiilor concrete; problematizarea, brainstorming-ul, discuție Panel, metoda cazului, lucrul în grup, 
studiul individual, lucrul cu cadrul normativ,  prezentări Power Point, dezbaterea, realizarea sarcinilor practice. 

Strategii de evaluare: evaluare curentă prin testarea în scris a cunoștințelor, chestionarea orală, examen final. 
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Evaluarea finală: Masteranzii vor fi apreciaţi, pe parcursul orelor practice, ca urmare a implicării lor în cadrul 
discuţiilor, dezbaterilor, exerciţiilor de reflecţie promovate la orele de seminare şi de laborator. Nota finală se 
calculează conform formulei: 5,05,0  NeNcNf , 
unde Nf – nota finală; Nc – nota reuşitei curente; Ne – nota de la examen 

Bibliografie: 
Obligatorie: 
1. Legii contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017. In: Monitorul oficial al Republicii Moldova, nr. 
1 – 6 din 05.01.2018, data intării în vigoare: 01.01.2019; 
2. Codul penal al Republicii Moldova, In: Monitorul oficial al Republicii Moldova Nr. 72-74 din 14.04.2009;  
3. Codul civil al Republicii Moldova. In: Monitorul oficial al Republicii MoldovaNr. 82-86 din 22.06.2002;  
4. Codul contravențional al Republicii Moldova. In: Monitorul oficial al Republicii MoldovaNr. 3-6 din 16.01.2009;  
5. Codul de procedură penală al Republicii Moldova.In: Monitorul oficial al Republicii MoldovaNr. 104-110 din 
07.06.2003;  
6. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, 12.06.2003. In: Monitorul oficial al Republicii MoldovaNr. 
111-115;  
7. Legea Curţii de Conturi Nr. 261 din 05.12.2008. In: Monitorul oficial al Republicii MoldovaNr. 237-240 din 
31.12.2008;  
8. Legea cu privire la expertiza judiciară şi statutul expertului judiciar Nr.68 din 04.04.2016. In: Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova Nr. 157-162 din 10.06.2016;  
9. BOBIȚAN, M. Expertiză contabilă. Reglementare și metodologie. Timișoara: Editura Mirton, 2012. 
10. GRUMEZA, Dumitru. Expertiza contabilă. Chișinău: Tipografia Foxtrot, 2015. 91p. 
Suplimentară: 
1. FLOREA, Ion, FLOREA, Radu. Introducere in expertiza contabila si in auditul financiar. București: Editura 
CECCAR, 2008. p.308.  
2. IONESCU, Luminița.Expertiza contabilă în România. București: Editura: CH Beck, 2010. 120 p. 
3. РОМАНОВ, B.B. Судебная бухгалтерия. Москва: ЛА "НаучнаяКнига", 2009. 194 c. 
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FIŞA UNITĂŢII DE CURS  
SISTEME INFORMAȚIONALE ÎN AUDIT 

 
Codul unităţii de curs în programul de studii: S.02.A.112 

Codul şi denumirea domeniului general de formare profesională: 041 Științe economice 

Tipul programului: Master de profesionalizare 

Denumirea programului de master: Contabilitate 

Facultatea şi catedra responsabilă: Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 
Catedra responsabilă de unitatea de curs: Catedra de ştiinţe economice 

Număr de credite ECTS: 5 

Anul şi semestrul în care se predă cursul: Anul I, semestrul 2 

Titular de curs: dr., conf. univ. Nelli AMARFII-RAILEAN., asist. univ. Corina NICHITCIN 

Descriere succintă a corelării / integrării cursului cu / în programul de studii.  
Unitatea de curs „Sisteme informaționale în audit” studiază modul de exercitare a auditului situațiilor financiare prin 
utilizarea sistemelor informaționale. În acest context, masteranzii vor avea posibilitatea să opereze cu programele 
informaționale Audit XP și CIEL, investigând posibilitățile oferite de sistemele informaționale în exercitarea lucrărilor 
de audit la diferite etape. 

Competențe prealabile:  
Pentru studierea acestui curs sunt necesare cunoaștințele teoretice și abilitățile practice ale studenților formate și 
consolidate la următoarelor unități de curs: Contabilitate financiară I și II, Fiscalitate, Audit financiar, Mediul legal al 
întreprinderilor. 

Competenţe dezvoltate:  
Competențe profesionale: 
CPl. Operarea cu concepte și metode științifice din domeniul contabilității, teoriilor decizionale moderne și utilizarea 
lor în comunicarea profesională.  
CP3. Elaborarea modelelor pentru descrierea fenomenelor și a proceselor reale, caracteristice domeniului contabilității. 
CP4. Colectarea, prelucrarea, analiza și interpretarea informației specifice procesului de contabilitate.  
Competențe transversale: 
CT2. Desfășurarea eficientăși eficace a activităților organizate în echipă.  
CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuăîn vederea adaptării competențelor 
profesionale și manageriale la dinamica domeniului și la exigențele pieței de muncă. 

Finalităţi de studii:  
La finalizarea studierii unităţii de curs masterandul va fi capabil: 
- să aplice prevederile legislației în vigoare cu privire la exercitarea activității de audit; 
- să aplice în activitatea practică cunoștințele și deprinderile ce țin de realizarea activităților cu utilizarea sistemelor 
informaționale în audit ; 
- să aplice cerințele referitoare la operarea porgramului, demonstrînd capacitatea de a utiliza diferite tipuri de 
programe specializate; 
- să verifice corectitudinea înregistrării operațiilor economico-financiare și a informației contabile în registre 
utilizând Sistemele informaționale Audit XP și CIEL; 
- să verifice corectitudinea elaborării situațiilor financiare prin utilizarea programelor informaționale Audit XP și 
CIEL. 

Unități de învățare: 
Rolul și necesitatea sistemelor informaționale în audit. Sistemele informatice în audit la etapa preliminară de exercitare 
a auditului. Sistemele informatice în audit la etapa de planificare a auditului financiar. Sistemele informatice în audit la 
etapa exercitării auditului financiar. Sistemele informatice în audit la etapa finisării auditului financiar. 

Strategii didactice:  
Prelegerea interactivă, prelegerea cu caracter problematic, prezentări Power Point, problematizarea, brainstorming-ul, 
discuție Panel, metoda cazului, lucrul în grup, studiul individual, lucrul cu cadrul normativ, dezbaterea, realizarea 
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sarcinilor practice, soluționarea studiilor de caz și rezolvarea aplicațiilor practice cu utilizarea calculatorului. 

Strategii de evaluare: evaluare curentă prin testarea în scris a cunoștințelor, chestionarea orală, examen final. 
Evaluarea finală: Masteranzii vor fi apreciaţi, pe parcursul orelor practice, ca urmare a implicării lor în cadrul 
discuţiilor, dezbaterilor, exerciţiilor de reflecţie promovate la orele de seminare şi de laborator. Nota finală se 
calculează conform formulei: 5,05,0  NeNcNf , 
unde Nf – nota finală; Nc – nota reuşitei curente; Ne – nota de la examen 

Bibliografie: 
Obligatorie: 
1. Legea privind auditul situațiilor financiare nr. 271 din  15.12.2017. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 
7-17 din 12.01.2018. 
2. Legea privind activitatea de audit nr. 61 din 16.03.2007. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 117-126 
din 10.08.2007. 
3. Codul etic al profesioniştilor contabili (Codul etic). On-line. disponibil: 
http://mf.gov.md/sites/default/files/legislatie/codul_etic_standard_inter_audit_reviz.p 
4.  Standardele Internaţionale de Audit // www.ifac.org. 
5. Regulamentele privind practica de audit // www.mfgov.md 
6. Standardele Naţionale de Audit Intern , aprobate prin HotărîreaCurţii de conturia Republicii Moldova nr. 82 din 
29.11.2007. In: Monitorul Oficial alRepublicii Moldova Nr. 198-202 din 21.12.2007 
7. Normele metodologice pentru implementarea auditului intern în sectorul public,aprobat prin Ordinul MF Nr.118 
din 29.12.2008 //www.mf.gov.md/ro/cfpi/aud_int/cadrnormativ. 
8. Directiva 2006/43/CEE a Parlamentului European şi a Consiliului din 1 mai2006 privind auditul statutar al 
conturilor anuale consolidate 
Suplimentară: 
1. Amarfii-Railean, N. Problemele implementării inovațiilor informaționale în sporirea calității serviciului audit intern. 
In: Materialele Conf. Practico-Şt. Intern.. Universitatea Națională din Cernăuți. Cernăuți, 2011, pp. 50-53  
2. Amarfii-Railean, N. Problemele pregătirii specialiştilor serviciului audit intern. In: Integrarea specialistului cu 
studii superioare pe piața muncii: aspecte naționale şi internaționale : Materialele conf. şt-practice intern. 21- 22 oct., 
2011. Bălți: Presa universitară bălțeană, 2012, pp. 62-63.  
3. Amarfii-Railean, N. Evaluarea riscului şi modul de determinare a pragului de semnificație în cadrul auditului 
rapoartelor financiare. In: An. şt. ale Univ. de Stat „Alecu Russo" din Bălți. Serie nouă. Bălți: Presa universitară 
bălțeană, 2012, t. 22, fasc. a. Economie, pp. 32-35 
4. Arens A., Loebbecke J. Audit. O abordare integrată. Chişinău: Arc, 2003. 
5. Boulescu, M. Audit financiar-entităţi economice. Editor: Tribuna economică, Bucureşti, 2007. 
6. Florea, I., Macovei, I. C., Florea, R., Berheci, M. Întroducere înexpertiza contabilă şi în auditul financiar. Editura 
CECCAR, Bucureşti, 2008. 
7. Horomnea. E. Audit financiar. Concepte. Standarde. Norme. Ediţia II-arevăzută şi actualizată. Editura TIPO 
Moldova, 2015. 
8. Neamţu, H., Roman, A. G., Ţurlea, E. Audit financiar. Misiuni de asigurare şi servicii conexe. Bucureşti, editura 
Economica, 2012. 
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FIŞA UNITĂŢII DE CURS  

CONTABILITATEA IMPOZITELOR 
 

Codul unităţii de curs/ modulului în programul de studii: S.02.A.113 
Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 041. Ştiinţe economice 
Tipul programului: Master de profesionalizare 
Denumirea programului de master: Contabilitate 
Facultatea responsabilă de unitatea de curs: Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 
Catedra responsabilă de unitatea de curs: Catedra de ştiinţe economice 
Număr de credite ECTS: 5 
Anul şi semestrul în care se predă: Anul I, semestrul 2 
Titularul: dr., conf. univ. Nelli AMARFII-RAILEAN, asist. univ. Corina NICHITCIN  
Descriere succintă a corelării/integrării unităţii de curs cu/în programul de studii: Unitatea de curs 
„Contabilitatea impozitelor” constituie o disciplină la alegere pentru studiile superioare de master la specialitatea 
Contabilitate și contribuie la formarea abilităţilor practice pentru realizarea sarcinilor de management financiar-
contabil la locul de muncă. Cursul „Contabilitatea impozitelor” îşi propune să aprofundeze cunoștințele studenților 
în domeniul contabilității cu aplicarea prevederilor fiscale în conformitate cu legislația Republicii Moldova 
acumulate la ciclul I, licență. Curriculumul la unitatea de curs „Contabilitatea impozitelor” defineşte o serie de 
probleme legate de contabilitatea impozitului pe venit, impozitului la sursa de plată, taxei pe valoare adăugată și 
accizelor, impozitelor și taxelor locale, precum și modul de calculare a lor și completare a declarațiilor fiscale. 
Obiectul de studiu al unităţii de curs „Contabilitatea impozitelor” este sistemul integrat de acte legislative, 
regulamente care reglementează relațiile întreprinderii cu bugetul de stat și local.  Cursul este plasat pe platforma e-
learning MOODLE a Universității de Stat „Alecu Russo”. 
Competenţe prealabile:  
Unitatea de curs „Contabilitatea impozitelor” este studiată în semestrul II al primului an de învăţământşi este o 
disciplină de specialitate la alegere pentru specializarea ciclului II - studii superioare de master: Contabilitate. 
Însușirea acestei unităţii de curs se bazează pe cunoştinţele studenților ciclului I – studii superioare de licență, 
căpătate la astfel de discipline cum ar fi „Bazele contabilității”,  „Contabilitatea financiară I”, „Contabilitatea 
financiară II”, „Fiscalitatea”, „Analiza economico-financiară” etc. Deci, se subînțelege că studenții trebuie deja să 
cunoască bazele contabilității și impozitării, să aplice prevederile Codului Fiscal al Republicii Moldova, 
Standardelor Naționale de Contabilitate și a actelor normative ce reglementează organizarea contabilității și 
raportării financiare. Studenții trebuie să se orienteze în problemele organizării contabilității, să opereze cu termeni 
contabili și fiscali, să dispună de aptitudinile necesare pentru aplicare a legislației contabile și fiscale în practica de 
activitate. 
Competenţe dezvoltate:  
Competenţe profesionale: 
CP1. Operarea cu concepte şi metode ştiinţifice din domeniul contabilității, teoriilor decizionale moderne şi 
utilizarea lor în comunicarea profesională. 
CP3. Elaborarea modelelor pentru descrierea fenomenelor şi a proceselor reale, caracteristice domeniului 
contabilității. 
CP4. Colectarea, prelucrarea, analiza şi interpretarea informaţiei specifice procesului de contabilitate. 
Competenţe transversale: 
CT2. Desfăşurarea eficientă şi eficace a activităţilor organizate în echipă; 
CT3. Valorificarea principiului de perfecţionare continuă, utilizarea oportunităţilor de formare continuă, a 
instrumentelor şi a resurselor de învăţare pentru dezvoltarea profesională şi personală. 
Finalităţi de studii:  
La finalizarea studierii unităţii de curs masterandul va fi capabil: 
- să examineze în profunzime contabilitatea decontărilor cu bugetul de stat și local privind impozitele și taxele 
- să recunoască în diferite contexte corect aspectele contabilităţii impozitelor 
- să cunoască aspectele ale calculării și regimului de impozitare pentru diferite categorii de contribuabili 
- să realizeze analize ale unor situaţii practice din domeniul contabilităţiicu consecințe fiscale; 
- să utilizeze strategii creative pentru rezolvarea unor probleme teoretice şi practice și să aplice procedeele şi 
bunele practici contabile în diferite situaţii practice. 
Unităţi de învăţare: Abordarea contabilă și fiscală a impozitului pe venit. Contabilitatea impozitului pe venit reținut 
la sursa de plată. Modul de calculare și contabilitatea impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător. 
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Contabilitatea TVA aferentă procurărilor. Contabilitatea TVA aferentă livrărilor și raportarea TVA. Contabilitatea 
accizelor. Contabilitatea altor impozite și taxe de stat. Contabilitatea altor impozite și taxe de stat. Contabilitatea 
impozitelor și taxelor locale. 
Studiu individual:  
 Studierea studierea surselor bibliografice obligatorii şi conspectelor temelor unităţii de curs, elaborate de 
profesor; 
 Studierea cadrului legislativ fiscal al RM; 
 Studierea surselor informaţionale suplimentare; 
 Pregătireapentruevaluareafinală (examen). 
Strategii de predare – învăţare:prelegerea, prelegerea-discuţie, prelegerea cu caracter problematic, seminarul cu 
utilizarea mesei rotunde, seminar cu folosirea metodei analizei situaţiilor concrete, metode intuitive de învăţare 
creativă (brainstorming, discuţie Panel, problematizarea, metoda cazului). 
Strategii de evaluare:teste de evaluare periodică, curentă şi finală, prezentarea referatelor, teste de evaluare 
curentă. 
Nota finală se calculează conform formulei: 
Nf = Nc x 0,5 + Ne x 0,5, 
unde Nf – nota finală, Nc – nota reuşitei curente, Ne – nota de la examen. 
Bibliografie 
Obligatorie: 
1. Lеgеа сontаbilităţii și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017. In: Monitorul Ofiсiаl аl Rеpubliсii Moldovа, 
nr. 1 – 6 din 05.01.2018 
2. Planul General de conturi contabile aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. 119 
din 06.08.2013. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr 177 – 181 din 16.08.2013, cu modificările şi 
completările în vigoare; 
3. SNC „Cheltuieli” și SNC „Capital propriu și datorii”, aprobate prin ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii 
Moldova nr. 118 din 06.08.2013. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr 177 – 181 din 16.08.2013; 
4. Codul Fiscal al Republicii Moldova cu modificările și completările în vigoare pentru anul 2017. Disponibil: 
http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#undefined [citat: 09.01.2021]; 
5. Rеgulаmеntul privind еvidеnțа și саlсulаrеа amortizării mijloасеlor fixе în sсopuri fisсаlе, aprobat prin 
Hotărârеа Guvеrnului Rеpubliсii Moldovа nr. 704 din 27.12.2019. In: Monitorul Ofiсiаl аl Rеpubliсii Moldovа, nr. 
400-406 din 31.12.2019, cu modificările în vigoare; 
6. Catalogul mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 941 din 22.12.2020. In: 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr 372 –382  din 31.12.2020; 
7. Hotărâreа Guvernului Republicii Moldovа nr. 693 din 11.07.2018 pentru аprobаreа  Regulamentului cu privire 
la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice care 
practică activitate de întreprinzător; Regulamentului cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente 
impozitului pe venitul persoanelor fizice rezidente cetățeni ai Republicii Moldova; Regulamentului cu privire la 
impozitul pe venitul nerezidenților. In: Monitorul Oficiаl аl Republicii Moldovа, nr. 295-308 din 10.08.2018; 
8. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea regulamentului privind restituirea TVA nr. 93 din 
01.02.2013. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 27-30 din 08.02.2013; 
9. BUCUR, V.; GRAUR, A. Contabilitatea impozitelor. Chişinău: ASEM, 2016, 618 p. 
Suplimentară: 
1. Legea cu privire la tariful vamal nr. 1380-XIII din 20.11.1997. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
ediţie specială din 01.01.2007, cu modificările şi completările în vigoare; 
2. Codul vamal. Nr. 1149 din 2 iulie 2000. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 
01.01.2007, cu modificările şi completările în vigoare; 
3. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a 
facilităţilor fiscale nr. 145 din 26.02.2014. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 49-52 din 28.02.2014; 
4. BUCUR, V.; ŢURCANU, V.; GRAUR, A. Contabilitatea impozitelor. Chişinău, ASEM, 2005. 564 p.; 
5. NEDERIŢĂ, A. Corespondenţa conturilor contabile: conform prevederilor S.N.C. şi Codului fiscal. Chişinău: 
Contabilitate şi audit, 2007, 640 p.; 
6. SECRIERU, A.; DRAGOMIR, L.; PETROAIA, A. Impozite și taxe locale. Ghidul autorităților publice locale. 
Chișinău: 2016, 108 p. [sursă online]. [citat: 01.10.2020]. Disponibil: http://infoeuropa.md/files/impozitele-si-taxele-
locale.pdf  
7. КОЖОКАРЬ, Т. Налогообложение в РеспубликеМолдова. Chişinău: ACAP, 2005, 235 p. 

  



 

 
 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 
Catedra de ştiinţe economice 

  
 

32 
 

FIŞA UNITĂŢII DE CURS 
CONTABILITATEA ASOCIAȚIILOR (DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT)  

 
Codul unităţii de curs în programul de studii: S.02.A.114 
Codul şi denumirea domeniului general de formare profesională: 041 Ştiinţe economice 
Tipul programului: Master de profesionalizare 
Denumirea programului de master: Contabilitate 
Facultatea şi catedra responsabilă: Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 
Catedra responsabilă de unitatea de curs: Catedra de ştiinţe economice 
Număr de credite ECTS: 5 
Anul şi semestrul în care se predă: Anul I, semestrul 2 
Titularul: dr., conf. univ. Carolina TCACI 
Descriere succintă a corelării/integrării cursului cu/în programul de studii: Unitatea de curs „Contabilitatea 
asociațiilor de economii și împrumut” răspunde exigenţelor actuale ale sistemului de contabilitate al asociațiilor de 
economii și împrumut și contribuie la formarea specialiştilor care să deţină competențe necesare în specialitate, 
formarea deprinderilor de documentare, evidență şi analiză a proceselor, operaţiunilor economice în organizațiile de 
economii și împrumutîn conexiune cu derularea fluxurilor financiare, capacitatea de aplicare a metodologiei şi 
tehnicilor specifice gestiunii financiar-contabile, formarea deprinderilor de lucru în echipă etc. 
Competenţe prealabile:  
- cunoaşterea principalelor concepte şi teorii din domeniul economiei şi evidențeicontabile, dezvoltarea capacităţii 
de înţelegere şi utilizare a acestora; 
- înţelegerea rolului şi importanţei documentării, evidenței şi auditului intern pentru activitatea organizațiilor de 
economii și împrumut; 
- cunoaşterea termenilor cheie din unităţile de curs „Bazele contabilității”, „Management financiar”, „Contabilitatea 
financiară”, „Contabilitatea impozitelor” etc; 
- dezvoltarea abilităţilor în vederea elaborării de analize şi studii în domeniu. 
Competenţe dezvoltate:  
Competenţe profesionale: 
CPl. Operarea cu concepte și metode științifice din domeniul contabilității, teoriilor decizionale moderne și 
utilizarea lor în comunicarea profesională. 
CP3. Elaborarea modelelor pentru descrierea fenomenelor şi a proceselor reale, caracteristice domeniului 
contabilității. 
CP4. Colectarea, prelucrarea, analiza şi interpretarea informaţiei specifice procesului de evidență contabilă. 
Competenţe transversale: 
CT2. Desfăşurarea eficientă şi eficace a activităţilor organizate în echipă; 
CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în vederea adaptării competenţelor 
profesionale şi manageriale la dinamica domeniului şi la exigenţele pieţei de muncă. 
Finalităţi de studii:  
La finalizarea studierii unităţii de curs masterandul va fi capabil: 
- să aplice prevederile cadrului normativ specific activităţii economicea organizațiilor de economii și împrumutdin 
Republica Moldova; 
- să analizeze particularităţile evaluării, documentării și evidenței operaţiunilor economice a organizațiilor de 
economii și împrumut; 
- să evalueze activitatea de control financiar-contabil în cadrul organizației de economii și împrumut; 
- să cunoască metodologia specifică a evidenței veniturilor, cheltuielilor, precum și a patrimoniului organizației de 
economii și împrumut;  
- să interpreteze datele şi informaţiile referitoare la problemele specifice activităţii organizației de economii și 
împrumut. 
Unităţi de învăţare: Esența și specificul activității organizației de economii și împrumut, specificul și regulile de 
impozitare, specificul contabilității veniturilor, specifiul contabilității cheltuielilor, specificul contabilității 
patrimoniului, elemente de contabilitate pe proiecte / tipuri de activități, elaborarea politicii de contabilitate a 
asociațiie de economii și împrumut, sistemul de rapoarte financiare fiscale și CNPF, raportarea finanțatorilor, 
specificul activităților de închidere a anului fiscal. 
Strategii didactice:Prelegerea, prelegerea-discuţie, seminarul cu utilizarea mesei rotunde, metode intuitive de 
învăţare creativă (brainstorming, discuţie Panel, problematizarea, metoda cazului). 
Strategii de evaluare: Teste grilă, proiect de cercetare, portofoliu, examen scris. 
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Evaluarea finală: Masteranzii vor fi apreciaţi, pe parcursul orelor practice, ca urmare a implicării lor în cadrul 
discuţiilor, dezbaterilor, exerciţiilor de reflecţie promovate la orele de seminare şi de laborator. Nota finală se 
calculează conform formulei: 5,05,0  NeNcNf , 
unde Nf – nota finală; Nc – nota reuşitei curente; Ne – nota de la examen 
Bibliografie 
Obligatorie: 
1. Indicații metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale. 
http://lex.justice.md/md/356357/  
2. Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-9, 
cu modificările şi completările ulterioare.  
3. Standardele Naţionale de Contabilitate aprobate prin ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. 
118 din 06.08.2013. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. nr. 233-237/1534 din 22.10.2013 şi nr. 177-
181/1224 din 16.08.2013.  
4. Planul general de conturi contabile al agenţilor economici din Republica Moldova. În: Contabilitate şi audit, nr. 
10 din 2013. p. 51 – 91.  
5. Ghidul contabilului. Ch.: Ed. Vivar Editor, 535 p.  
6. GRIGOROI, L., LAZARI. L. Contabilitatea întreprinderii. Chişinău: Cartier, 2013, 508 p.  
7. GRIGOROI, L., LAZARI. L. Bazele contabilităţii. Chişinău: Cartier, 2012, 236 p.  
8. NEDERIŢĂ A., BUCUR V., CARAUŞ M. Contabilitate financiară. Ediţia a 2-a revăzută şi completată. Chişinău: 
ACAP, 2003, 640 p.  
9. NEDERIŢĂ A. Corespondenţa conturilor contabile. Chişinău: Contabilitate şi audit. 2007, 650 p. 
10.www.cnam.md 
11. www.cnas.md 
12. www.cnpf.md 
13. www.servicii.fisc.md 
14. www.statistica.md 
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FIŞA UNITĂŢII DE CURS  
CONTABILITATEA ORGANIZAȚIILOR NECOMERCIALE 

 
Codul unităţii de curs/ modulului în programul de studii: S.02.A.115 
Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 041. Ştiinţe economice 
Tipul programului: Master de profesionalizare 
Denumirea programului de master: Contabilitate 
Facultatea responsabilă de unitatea de curs: Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 
Catedra responsabilă de unitatea de curs: Catedra de ştiinţe economice 
Număr de credite ECTS: 5 
Anul şi semestrul în care se predă: Anul I, semestrul 2 
Titularul: dr., conf. univ. Carolina TCACI; asist.univ. Lilia DUMBRAVANU 
Descriere succintă a corelării/integrării unităţii de curs cu/în programul de studii: Unitatea de curs „Finanţe 
publice” atrage o atenţie considerabilă asupra fenomenelor ce au loc într-un stat în Unitatea de curs Contabilitatea 
organizațiilor necomerciale (ONC) este destinată studierii specificului contabilității organizațiilor non-rpofit: 
asociații, fundații etc. Programul cursului include studierea aspectelor conceptuale, tratarea fiscală și civilă a 
acestora, a operațiunilor de finanțare a acestora, precum și a operațiunilor / decontărilor adiacente mijloacelor cu 
destinație specială. Obiectivul general de studiu al unității de curs Contabilitatea ONC este formarea abilităților și 
competențelor viitorilor specialiști în contabilitate în gestionarea activității statutare a acestora în contextul 
provocărilor multiple, generate de fenomenul de socializare a unor genuri de activitate. În condițiile actuale de 
funcționare a oricărei asociații, managerii așteaptă de la specialiștii-contabili nu doar îndeplinirea executivă a 
funcțiilor, dar și implicarea în sistemul decizional prin cunoașterea specificului și a optimizării activităților statutare.  
Obiectivele specifice: formarea la studenți a unei viziuni sistemice asupra specificului contabilității ONC; 
dezvoltarea capacităţilor de identificare, evaluare, îmbunătățire a evidenței contabile a ONC; formarea studenților a 
culturii, eticii și valorilor în respectarea legislației și relațiile cu finanțatorii activităților ONC. 
Competenţe prealabile:  
- cunoaşterea noţiunilor generice de contabilitate; 
- cunoaşterea categoriilor de situații financiare și rapoarte fiscale; 
- înţelegerea modului de organizare şi conducere a activităţii în ONC; 
- cunoașterea SNC, IAS şi SIRF. 
Competenţe dezvoltate:  
Competențe profesionale: 
CP3. Elaborarea modelelor pentru descrierea fenomenelor și a proceselor reale, caracteristice domeniului 
contabilității. 
CP4. Colectarea, prelucrarea, analiza și interpretarea informației specifice procesului de contabilitate. 
Competențe transversale: 
CT2. Desfășurarea eficientă și eficace a activităților organizate în echipă. 
CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în vederea adaptării competențelor 
profesionale și manageriale la dinamica domeniului și la exigențele pieței de muncă. 
Finalităţi de studii:  
La finalizarea studierii unităţii de curs masterandul va fi capabil: 
- să aplice în practică principiile contabilităţii ONC;  
- să evalueze nivelul de organizare a contabilităţii ONC;  
- să analizeze modalităţile de îmbunătăţire a reflectării operaţiunilor în documentele contabile;  
- să aplice prevederile SNC, CF, IAS şi SIRF în cadrul evidenţei contabile a ONC; 
- să înainteze recomandări privind perfecţionarea sistemului de contabilitate și raportare finanțatorilor ONC.  
Unităţi de învăţare: Organizarea contabilităţii ONC. Contabilitatea resurselor proprii. Evidenţa contabilă a 
operațiunilor ONC. Evidenţa operaţiunilor de numerar și a decontărilor ONC. Evidenţa contabilă a veniturilor ONC. 
Contabilitatea cheltuielilor ONC. Raportarea ONC. 
Studiu individual:  
1. Analiza literaturii suplimentare la curs – SNC, CF, a prevederilor Planului de conturi al evidenţei contabile în 
ONC; 
2. Rezolvarea aplicaţiilor practice atât în grup cât şi individual; 
3. Perfectarea documentelor contabile şi a situațiilor financiare ale ONC. 
Strategii de predare – învăţare: prelegerea, prelegerea-discuţie, prelegerea cu caracter problematic, seminarul cu 
utilizarea mesei rotunde, seminar cu folosirea metodei analizei situaţiilor concrete, metode intuitive de învăţare 
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creativă (brainstorming, discuţie Panel, problematizarea, metoda cazului). 
Strategii de evaluare: Studenţii vor fi apreciaţi, pe parcursul orelor practice, ca urmare a implicării lor în cadrul 
discuţiilor, dezbaterilor, exerciţiilor de reflecţie promovate la orele de seminar şi demonstrării abilităţilor practice în 
domeniul studiat – la orele de laborator. Totodată, studenţii, obligatoriu, vor fi supuşi la două probe de evaluare 
curentă. Notele obţinute pentru probele de evaluare curentă şi pentru activitatea individuală au statut de note 
ordinare. Nota reuşitei curente va reprezenta media aritmetică a notelor acumulate la disciplina respectivă. 
Evaluarea finală se realizează sub formă de examen scris. Nota finală se calculează conform formulei: 

5.05.0  NeNcNf , 
unde Nf – nota finală; Nc – nota reuşitei curente; Ne – nota de la examen. 
Bibliografie 
1. Legea contabilității și raportării financiare nr.287 din 15.12.2017, www.mf.gov.md. 
2. Indicaţiile metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale (Indicaţii metodice), 
aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 188 din 30.12.2014, Monitorul Oficial al RM nr. 11-21 din 
23.01.2015, www.mf.gov.md. 
3. Standardele Naţionale de contabilitate (SNC), aprobate prin ordinul ministrului finanţelor nr.118 din 
06.08.2013, Monitorul Oficial al RM nr. 233-237 din 23.10.2013, www.mf.gov.md. 
4. Planul general de conturi contabile aprobat prin Ordinele Ministrului Finanţelor nr.119 din 06.08.2013 şi nr.188 
din 30.12.2014, Monitorul Oficial al RM nr.233-237 din 23.10.2013 şi nr.11-21 din 23.01.2015, www.mf.gov.md. 
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FIŞA UNITĂŢII DE CURS  
CONTABILITATEA PROIECTELOR 

 
Codul unităţii de curs în programul de studii: S.02.A.116 
Codul şi denumirea domeniului general de formare profesională: 041 Ştiinţe economice 
Tipul programului: Master de profesionalizare 
Denumirea programului de master: Contabilitate 
Facultatea şi catedra responsabilă: Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 
Catedra responsabilă de unitatea de curs: Catedra de ştiinţe economice 
Număr de credite ECTS: 5 
Anul şi semestrul în care se predă: Anul I, semestrul 2 
Titularul: dr., conf. univ. Carolina TCACI 
Descriere succintă a corelării/integrării cursului cu/în programul de studii: Unitatea de curs „Contabilitatea 
proiectelor” răspunde exigenţelor actuale ale sistemului de contabilitate pe proiecte și contribuie la formarea 
specialiştilor care să deţină competențe necesare în specialitate, formarea deprinderilor de documentare, evidență şi 
analiză a proceselor, operaţiunilor economice în proiecte, inclusiv, internaționaleîn conexiune cu derularea fluxurilor 
financiare, capacitatea de aplicare a metodologiei şi tehnicilor specifice gestiunii financiar-contabile a organizației, 
formarea deprinderilor de lucru în echipă etc. 
Competenţe prealabile:  
- cunoaşterea principalelor concepte şi teorii din domeniul economiei şi evidențeicontabile, dezvoltarea capacităţii 
de înţelegere şi utilizare a acestora; 
- înţelegerea rolului şi importanţei documentării, evidenței şi auditului intern pentru activitatea organizațiilor 
provider de proiecte; 
- cunoaşterea termenilor cheie din unităţile de curs „Bazele contabilității”, „Management financiar”, „Contabilitatea 
financiară”, „Contabilitatea impozitelor” etc; 
- dezvoltarea abilităţilor în vederea elaborării de analize şi studii în domeniu. 
Competenţe dezvoltate:  
Competenţe profesionale: 
CP3. Elaborarea modelelor pentru descrierea fenomenelor şi a proceselor reale, caracteristice domeniului 
contabilității. 
CP4. Colectarea, prelucrarea, analiza şi interpretarea informaţiei specifice procesului de evidență contabilă. 
Competenţe transversale: 
CT2. Desfăşurarea eficientă şi eficace a activităţilor organizate în echipă; 
CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în vederea adaptării competenţelor 
profesionale şi manageriale la dinamica domeniului şi la exigenţele pieţei de muncă. 
Finalităţi de studii:  
La finalizarea studierii unităţii de curs masterandul va fi capabil: 
- să aplice prevederile cadrului normativ specific activităţii economicepe proiectedin Republica Moldova; 
- să analizeze particularităţile evaluării, documentării și evidenței operaţiunilor economicepe proiecte; 
- să evalueze activitatea de control financiar-contabil în cadrul organizației provider de proiecte; 
- să cunoască metodologia specifică a evidenței veniturilor, cheltuielilor, precum și a patrimoniului organizației 
provider de proiect;  
- să interpreteze datele şi informaţiile referitoare la problemele specifice activităţii organizației provider de proiect. 
Unităţi de învăţare: Esența și specificul activității prin proiecte și a organizației provider de proiect, specificul și 
regulile de impozitare a activității prin proiecte, specificul contabilității repartizării finanțărilor pe proiecte, specifiul 
contabilității cheltuielilor pe proiecte, specificul contabilității patrimoniului, elemente de contabilitate pe proiecte / 
tipuri de activități pe proiecte, elaborarea politicii de contabilitate a proiectului – parte componentă a PC a 
organizației, sistemul de rapoarte financiare a proiectului, raportarea finanțatorilor, specificul activităților de 
închidere a anului fiscal. 
Strategii didactice: Prelegerea, prelegerea-discuţie, seminarul cu utilizarea mesei rotunde, metode intuitive de 
învăţare creativă (brainstorming, discuţie Panel, problematizarea, metoda cazului). 
Strategii de evaluare: Teste grilă, proiect de cercetare, portofoliu, examen scris. 
Evaluarea finală: Masteranzii vor fi apreciaţi, pe parcursul orelor practice, ca urmare a implicării lor în cadrul 
discuţiilor, dezbaterilor, exerciţiilor de reflecţie promovate la orele de seminare şi de laborator. Nota finală se 
calculează conform formulei: 5,05,0  NeNcNf , 
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unde Nf – nota finală; Nc – nota reuşitei curente; Ne – nota de la examen 
Bibliografie 
Obligatorie: 
1. Indicații metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale. 
http://lex.justice.md/md/356357/  
2. Lеgеасontаbilităţii și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017. In: Monitorul Ofiсiаl аl Rеpubliсii Moldovа, nr. 
1 – 6 din 05.01.2018, cu modificările şi completările ulterioare.  
3. Standardele Naţionale de Contabilitate aprobate prin ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. 
118 din 06.08.2013. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. nr. 233-237/1534 din 22.10.2013 şi nr. 177-
181/1224 din 16.08.2013.  
4. Planul General de conturi contabile aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. 119 
din 06.08.2013. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr 177 – 181 din 16.08.2013, cu modificările şi 
completările în vigoare; 
5. Ghidul contabilului. Ch.: Ed. Vivar Editor, 535 p.  
6. GRIGOROI, L., LAZARI. L. Contabilitatea întreprinderii. Chişinău: Cartier, 2013, 508 p.  
7. GRIGOROI, L., LAZARI. L. Bazele contabilităţii. Chişinău: Cartier, 2012, 236 p.  
8. NEDERIŢĂ A., BUCUR V., CARAUŞ M. Contabilitate financiară. Ediţia a 2-a revăzută şi completată. Chişinău: 
ACAP, 2003, 640 p.  
9. NEDERIŢĂ A. Corespondenţa conturilor contabile. Chişinău: Contabilitate şi audit. 2007, 650 p. 
10. www.cnas.md 
11. www.servicii.fisc.md 
12. www.statistica.md 
13. www.cnam.md 
14. www.cnpf.md 
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FIŞA UNITĂŢII DE CURS  
AUDIT FINANCIAR APROFUNDAT 

 
Codul unităţii de curs/ modulului în programul de studii: S.03.O.117 
Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 041. Ştiinţe economice 
Tipul programului: Master de profesionalizare 
Denumirea programului de master: Contabilitate 
Facultatea responsabilă de unitatea de curs: Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 
Catedra responsabilă de unitatea de curs: Catedra de ştiinţe economice 
Număr de credite ECTS: 5 
Anul şi semestrul în care se predă: Anul I, semestrul 2 
Titularul: dr., conf. univ. Nelli AMARFII-RAILEAN  
Descriere succintă a corelării/integrării unităţii de curs cu/în programul de studii: Unitatea de curs „Audit 
financiar aprofundat” constituie o disciplină obligatorie pentru studiile superioare de master la specialitatea 
Contabilitate.Studierea disciplinei „Audit financiar avansat” contribuie la obţinereacunoştinţelor cu privire la 
practicile actuale de exercitare a auditului financiar, perfecţionarearaţionamentului în aplicarea cunostinţelor de 
gestionare a auditului financiar, formarea aptitudinilor profesionale de a acţiona 
în conformitate cu cerinţele standardelor internaționale de audit, Codului etic, cu atenţie, meticulozitate și 
oportunitate. Cursul „Audit financiar aprofundat” îşi propune să aprofundeze cunoștințele studenților în domeniul 
auditului situațiilor financiare acumulate la ciclul I, licență. Curriculumul la unitatea de curs „Audit financiar 
aprofundat” defineşte o serie de probleme legate de exercitarea auditului în conformitate cu Standardele 
Internaționale de Audit (SIA) și practica internațională. Cursul este plasat pe platforma e-learning a Universității de 
Stat „Alecu Russo”. 
Competenţe prealabile:  
- cunoaşterea principalelor concepte şi teorii din domeniul auditului financiar; 
- înţelegerea rolului şiimportanţeiunei misiuni de audit; 
- cunoaşterea noţiunilor cheie din unităţile de curs „Audit financiar”, „Audit intern” „Contabilitatea financiară”; 
- dezvoltarea abilităţilor în vederea elaborării de analize şi studii în domeniu. 
Competenţe dezvoltate:  
Competenţe profesionale: 
CP1. Operarea cu concepte şi metode ştiinţifice din domeniul contabilității, teoriilor decizionale moderne şi 
utilizarea lor în comunicarea profesională. 
CP3. Elaborarea modelelor pentru descrierea fenomenelor şi a proceselor reale, caracteristice domeniului 
contabilității. 
CP4. Colectarea, prelucrarea, analiza şi interpretarea informaţiei specifice procesului de contabilitate. 
CP6. Realizarea la nivel instituţional a unei cercetări de eficienţă a modelului de organizare a contabilității. 
Competenţe transversale: 
CT3. Valorificarea principiului de perfecţionare continuă, utilizarea oportunităţilor de formare continuă, a 
instrumentelor şi a resurselor de învăţare pentru dezvoltarea profesională şi personală. 
Finalităţi de studii:  
La finalizarea studierii unităţii de curs masterandul va fi capabil: 

- să demonstreze capacitatea de a aplica, transfera şi combina cunoștințe şi deprinderi în situații şi medii de 
muncă diverse, în vederea realizării activităților cerute la locul de muncă, la nivel calitativ; 

- să demonstreze capacitatea necesară contabilului, auditorului pentru comunicarea eficientă cu grupul de lucru 
din care face parte şi cu reprezentanții instituțiilor cu care intră în contact; 

- să participe la discuții pe teme profesionale, să-și susțină punctele de vedere în mod responsabil, cu argumente 
pertinente; 

- să cunoască terminologia (limbajul) de specialitate, să cunoască principiile contabile, standardele 
internaționale de audit, Codul etic; 

- să demonstreze cunoștințe privind conținutul documentelor primare şi să posede capacitatea de elaborare şi 
prelucrarea lor; 

- să identifice operațiile economice şi elementele patrimoniale și să poată verifica corectitudinea înregistrării 
operațiunilor economice şi financiare. 
Unităţi de învăţare: Cadrul jurisdicţionalinternaţional de reglementare a auditului. Controlul calităţii exercitării 
auditului în conformitate cu Standardele internaţionale de audit. Codul etic pentru reprezentanţii profesiei contabile. 
Planificarea auditului situaţiilor financiare în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit. Organizarea 
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exercitării auditului în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit. Finisarea auditului. 
Studiu individual:  
 studierea  surselor bibliografice obligatorii şi conspectelor temelor unităţii de curs, elaborate de professor. 
 studierea cadrului legal de implementare a SIA 
 studiereasurselorinformaţionalesuplimentare 
 pregătireapentruevaluareafinală (examen). 
Strategii de predare – învăţare:prelegerea, prelegerea-discuţie, prelegerea cu caracter problematic, seminarul cu 
utilizarea mesei rotunde, seminar cu folosirea metodei analizei situaţiilor concrete, metode intuitive de învăţare 
creativă (brainstorming, discuţie Panel, problematizarea, metoda cazului). 
Strategii de evaluare:teste de evaluare periodică, curentă şi finală, prezentarea referatelor, teste de evaluare 
curentă, portofoliu. 
Nota finală se calculează conform formulei: 
Nf = Nc x 0,5 + Ne x 0,5, 
unde Nf – nota finală, Nc – nota reuşitei curente, Ne – nota de la examen. 
Bibliografie 
Obligatorie: 

1. Lеgеа сontаbilităţii și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017. In: Monitorul  Ofiсiаl аl Rеpubliсii 
Moldovа, nr. 1 – 6 din 05.01.2018 

2. Legea privind auditul situațiilor financiare nr. 271 din  15.12.2017. În: Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, Nr. 7-17 din 12.01.2018 

3. Legea privind societăţile pe acţiuni nr. 1134-XIII din 2.04.1997. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
nr. 38-39  din 12.06.1997, www.justice.md 

4. Legea privind societăţile cu răspundere limitată nr. 135-XVI din 14.06.2007. În: Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, nr. 127-130/548 din 17.08.2007, www.justice.md 

5. Codul Fiscal al Republicii Moldova cu modificările și completările în vigoare pentru anul 2020. Disponibil: 
http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#undefined [citat: 09.01.2020] 

6. Codul etic al profesioniştilor contabili (Codul etic), versiunea anului 2018//www.mfgov.md 
7. Standardele Internaţionale de Audit // www.ifac.org. 
8. Regulamentele privind practica de audit // www.mfgov.md. 
9. Standardele Naţionale de Audit Intern , aprobate prin Hotărîrea Curţii de conturi a Republicii Moldova nr. 82 

din 29.11.2007. In: Monitorul Oficial Nr. 198-202 din 21.12.2007 
10. Normele metodologice pentru implementarea auditului intern în sectorul public, aprobat prin Ordinul MF 

Nr.118 din 29.12.2008 // www.mf.gov.md/ro/cfpi/aud_int/cadrnormativ 
11. ARENS, A., LOEBBECKE, J. Audit. O abordare integrată. Chişinău: Arc, 2003. 
12. FLOREA, Ion, MACOVEI, Ionela-Corina, FLOREA, Radu, BERHECI, Maria. Întroducere în expertiza 

contabilă şi în auditul financiar. Editura CECCAR, Bucureşti, 2008 
13. HOROMNEA, Emil. Audit financiar. Concepte. Standarde. Norme. Ediţia II-a revăzută şi actualizată. 

Editura TIPO Moldova, 2015. 
14. MENU, Marin, PANAITESCU, Iuliana, AFANASE, Constantin, VILAIA, Dan. Audit financiar. Editura 

„Tehnico Info”, Chişinău 2009 
15. NEAMŢU, Horia, ROMAN, Aurelia-Geta, ŢURLEA, Eugeniu. Audit financiar. Misiuni de asigurare şi 

servicii conexe. Bucureşti, editura Economica, 2012 
Suplimentară: 

1. BOULESCU, Mircea, BARNEA Corneliu. Audit financiar. Editura Fundaţia România de Mâine, 2006, 
Reeditată 2007  

2. BOULESCU. Mircea. Audit financiar-entităţi economice. Bucureşti: Editor tribuna economică 2007 
3. Directiva 2006/43/CEE a Parlamentului European şi a Consiliului din 1 mai 2006 privind auditul statutar al 

conturilor anuale consolidate 
4. DOBROTEANU, Laurenţiu,, DOBROTEANU, Camelia Liliana. Audit: concepte şi practici. Bucureşti: 

Editura Economica, 2002  
5. GRUMEZA, D., GRAUR, A., Evaluarea principiului continuității activității în auditul financiar. In:  

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională "Contabilitatea şi profesia contabilă în era provocărilor", Ediţia a 6-a, 5-6 
Aprilie 2017,  Chişinău, 2017  

6. MANOLI, M. Supravegherea calității serviciilor de audit: posibilități și realități. În: Contabilitate: Provocări 
actuale și aspirații pentru viitor: Conferința Științifică Internațională din 4 aprilie 2012. Chișinău: ASEM, 2012, 
vol.II, p. 178-182 
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7. MANOLI, M., ZLATINA, N. Pragul de semnificație: factor important în planificarea și desfășurarea unui 
audt. În: Analele Academiei de Studii Economice din Moldova, Chișinău: ASEM, Nr.1/2013, ediția XI-a, p.162-173 

8. MANOLI, M., ZLATINA, N. Reglementarea și supravegherea activității de audit: menținerea sau reformarea 
situației. În: Contabilitatea și auditul în contextual integrării economice europene: Conferință Științifică 
Internațională din 5 aprilie 2013. Chișinău: CRIO, 2013, p. 164-167 

9. MANOLI, Mihail. Reglementări și practici specifice controlului calității serviciilor de audit. În: Conferința 
Științifică Internațională ,,Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii”, 25-26 septembrie 2015, ASEM, 
Chișinău, Vol.3. 

10. Articole de specialitate de pe website-urile celor patru companii internaţionale de audit („The Big Four”) – 
Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, KPMG şiDeloite&ToucheTohmatsu 

11. Articole de specialitate de pe website-urile IASB (www.iasb.org) şi FASB (www.fasb.org) 
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FIŞA UNITĂŢII DE CURS  
STANDARDE INTERNAȚIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ 

 
Codul unităţii de curs/ modulului în programul de studii: S.03.O.118 
Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 041. Ştiinţe economice 
Tipul programului: Master de profesionalizare 
Denumirea programului de master: Contabilitate 
Facultatea responsabilă de unitatea de curs: Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 
Catedra responsabilă de unitatea de curs: Catedra de ştiinţe economice 
Număr de credite ECTS: 5 
Anul şi semestrul în care se predă: Anul II, semestrul 1 
Titularul: dr., conf. univ. Nelli AMARFII-RAILEAN  
Descriere succintă a corelării/integrării unităţii de curs cu/în programul de studii: Studierea unităţii de curs 
„Standarde Internaționale de Raportare Financiară” constituie o bază teoretică și practică pentru activităţile didactice 
şi de cercetare ale studenților pe parcursul instruirii lor la ciclul II - studii superioare de master, precum și căpătarea 
abilităţilor practice pentru realizarea sarcinilor propuse la locul de muncă și managementului financiar-contabil după 
absolvirea universității. Cursul „Standarde Internaționale de Raportare Financiară” îşi propune să prezinte 
fundamentele sistemului internațional de contabilizare și raportare financiară. 
Curriculumul la unitatea de curs „Standarde Internaționale de Raportare Financiară” defineşte o serie de probleme 
legate de principiile și metodele sistemului internațional de contabilitate și raportare financiară. Programul cursului 
include studierea Standardelor Internaționale de Contabilitate și a Standardelor Internaționale de Raportare 
Financiară. Obiectul de studiu al unităţii de curs „Standarde Internaționale de Raportare Financiară” este sistemul 
integrat de acte legislative, regulamente și standarde internaționale care reglementează contabilitatea companiilor 
internaționale sau a entităților economice care țin contabilitatea conform SIRF.  Cursul este plasat pe platforma e-
learning MOODLE a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți 
Competenţe prealabile:  
Unitatea de curs „Standarde Internaționale de Raportare Financiară” este studiată în semestrul I în anul doi de 
învăţământşi este o disciplină de specialitate obligatorie penru specializarea ciclului II - studii superioare de master: 
Contabilitate. Însușirea acestei unităţii de curs se bazează pe cunoştinţele studenților ciclului I – studii superioare de 
licență, căpătate la astfel de discipline cum ar fi „Bazerle contabilității”, „Contabilitatea financiară I”, 
„Contabilitatea financiară II”, „Fiscalitatea”, „Analiza economico-financiară” etc. Deci, se subînțelege că studenții 
trebuie deja să cunoască bazele contabilității și impozitării, aplicarea prevederilor Codului Fiscal al Republicii 
Moldova, Standardelor Naționale de Contabilitate, Legii Bugetului de Stat. Ei sunt capabili să se orienteze în 
problemele organizării contabilității, să opereze cu termeni contabili și fiscali. Studenții trebuie să dispună de 
aptitudinile necesare pentru aplicarea în practică a legislației contabile și fiscale. 
Competenţe dezvoltate:  
Competenţe profesionale: 
CP1. Operarea cu concepte şi metode ştiinţifice din domeniul contabilității, teoriilor decizionale moderne şi 
utilizarea lor în comunicarea profesională. 
CP3. Elaborarea modelelor pentru descrierea fenomenelor şi a proceselor reale, caracteristice domeniului 
contabilității. 
CP4. Colectarea, prelucrarea, analiza şi interpretarea informaţiei specifice procesului de contabilitate. 
CP6. Realizarea la nivel instituţional a unei cercetări de eficienţă a modelului de organizare a contabilității. 
Competenţe transversale: 
CT3. Valorificarea principiului de perfecţionare continuă, utilizarea oportunităţilor de formare continuă, a 
instrumentelor şi a resurselor de învăţare pentru dezvoltarea profesională şi personală. 
Finalităţi de studii:  
La finalizarea studierii unităţii de curs masterandul va fi capabil: 
- să examineze și să aplice prevederile Standardelor Internaționale de Raportare Financiară; 
- să  demonstreze abilităţi cognitive de cunoaştere, aplicare, analiză, sinteză, evaluare în domeniul contabilităţii și 
să  formuleze sarcini, să manifeste abilităţi de organizare a activităţilorşi de verificarea acestora; 
- să posede cunoştinţe privind legislaţia contabilă şi fiscală şiabilităţi de aplicare la  nivelul entităţii; 
- să cunoască şi să analizeze critic teoriile, conceptele şi principiile ce stau la baza recunoaşterii, evaluării, 
contabilizării şi raportării operaţiunilor economice din cadrul entităţii în baza standardelor internaţionale de 
contabilitate; 
- să stabilească corelaţiacontabilităţii financiare cu contabilitatea de gestiune şi cu fiscalitatea; 



 

 
 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 
Catedra de ştiinţe economice 

  
 

42 
 

- să utilizeze informaţiile contabile pentru adoptarea deciziilor manageriale în cadrul entităţii și să posede şi să 
promoveze etica profesională. 
Unităţi de învăţare: Conceptul Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS). IAS 8 „Politici 
contabile, modificări ale estimărilor contabile şi erori”. IAS 16 „Imobilizări corporale” şi IAS 38 „Imobilizări 
necorporale”.IAS 40 „Investiţii imobiliare”. IAS 36 „Deprecierea activelor”. IFRS 15 „Venituri din contractele cu 
clienţii”.IAS 37 „Provizioane, datorii contingente şi active contingente”. IAS 21 „Efectele variaţiei cursurilor de 
schimb valutar”. IAS 23 „Costurile îndatorării”. 
Studiu individual:  
 studierea  surselor bibliografice obligatoriişiconspectelor temelor unităţii de curs, elaborate de profesor; 
 studierea cadrului legal de implementare a SIRF; 
 studiereasurselorinformaţionalesuplimentare; 
 pregătirea pentru evaluareafinală (examen). 
Strategii de predare – învăţare: prelegerea, prelegerea-discuţie, prelegerea cu caracter problematic, seminarul cu 
utilizarea mesei rotunde, seminar cu folosirea metodei analizei situaţiilor concrete, metode intuitive de învăţare 
creativă (brainstorming, discuţie Panel, problematizarea, metoda cazului). 
Strategii de evaluare: teste de evaluare periodică, curentă şi finală, prezentarea referatelor, teste de evaluare 
curentă, portofoliu. 
Nota finală se calculează conform formulei: 
Nf = Nc x 0,5 + Ne x 0,5, 
unde Nf – nota finală, Nc – nota reuşitei curente, Ne – nota de la examen. 
Bibliografie 
Obligatorie: 

1. Lеgеа сontаbilităţii și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017. In: Monitorul Ofiсiаl аl Rеpubliсii 
Moldovа, nr. 1 – 6 din 05.01.2018 

2. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.298 din februarie 2008 „Privind aplicarea Standardelor 
Internationale de Raportare Financiara pe teritoriul Republicii Moldova”. In: Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2008, nr. 47 - 48/302 din 07.03.2008 

3. Ordinul Ministerului finanţelor privind acceptarea și publicarea Standardelor Internationale de Raportare 
Financiara, disponibil pe: www.mf.gov.md 

4. Standardele Internationale de Raportare Financiara, disponibil pe: www.mf.gov.md 
5. ŢURCANU, V., GOLOCIALOVA, I. Raportarea financiară conform Standardelor Internaţionale. 

Chişinău, ACAP, 2015 
Suplimentară: 

1. TOMA, C. Managementul contabilității financiare. Ed. TipoMoldova Iași, 2012, 547 p. 
2. TABARĂ, N., HOROMNEA, E., Contabilitatea internațională, Ed. TipoMoldova, Iași, 2009 
3. SCORȚESCU, Gh., TOMA, C., MARDIROS, D., HALIGA, I., Ghid pentru înțelegerea și aplicarea 

Standardelor Internaționale de Contabilitate, IAS 41. Ed. CECCAR, București, 2004. 
4. ZLATINA, N. Aspecte definitorii privind deprecierea activelor. În: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 

„Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii” din 25-26.09.2015, pag.121 -123, 
http://ase.md/files/publicatii/electronice/25092015_3.pd 

5. LAZARI, L., GRIGOROI, L. Aspecte ale contabilităţii intrării investiţiilor imobiliare şi evaluării acestora. 
În: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi 
competitivitate spre progrès economic” din 23-24.09.2016, pag.153-157, 
http://ase.md/files/publicatii/electronice/Conf_2016_Vol_4.pdf 
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FIŞA UNITĂŢII DE CURS  
CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR DE IMPORT-EXPORT 

 
Codul unităţii de curs în programul de studii: S.03.A.119 
Codul şi denumirea domeniului general de formare profesională: 041. Ştiinţe economice 
Tipul programului: Master de profesionalizare 
Denumirea programului de master: Contabilitate 
Facultatea responsabilă de unitatea de curs: Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 
Catedra responsabilă de unitatea de curs: Catedra de ştiinţe economice 
Număr de credite ECTS: 5 
Anul şi semestrul în care se predă: Anul II, semestrul 3 
Titularul: dr., conf. univ. Carolina TCACI, asist. univ. Lilia DUMBRAVANU  
Descriere succintă a corelării/integrării unităţii de curs cu/în programul de studii: Unitatea de curs 
Contabilitatea operațiunilor de import-export este destinată studierii specificului contabilității activității externe a 
întreprinderii. Programul cursului include studierea aspectelor conceptuale, tratarea vamală, fiscală și civilă a 
acestora, a operațiunilor de livrare în regim de import-export a bunurilor, precum și a decontărilor rezultate din 
aceste operațiuni. În Curriculum la această unitate de curs este prezentată structura orelor de curs, a seminarelor, 
evaluarea curentă, evaluarea finală, precum şi bibliografia obligatorie și recomandată. Obiectivul general de studiu 
al unității de curs Contabilitatea operațiunilor de import-export este formarea abilităților și competențelor viitorilor 
specialiști în contabilitate în gestionarea activității externe a entității în contextul provocărilor multiple, generate de 
fenomenul de globalizare. În condițiile actuale de funcționare a oricărei entități, managerii așteaptă de la specialiștii-
contabili nu doar îndeplinirea executivă a funcțiilor, dar și implicarea în sistemul decizional prin cunoașterea 
specificului și a optimizării activităților de import-export.  
Obiectivele specifice: - formarea la studenți a unei viziuni sistemice asupra operațiunilor de import--export;  
- dezvoltarea capacităţilor de identificare, evaluare, îmbunătățire a evidenței contabile a operațiunilor de import-
export;  - formarea studenților a culturii, eticii și valorilor în respectarea legislației vizând operațiunile de import-
export. 
Competenţe prealabile:  
– de cunoaștere a conceptelor de bază teoretice și aplicative ale contabilității generale și contabilității aprofundate, 
de analiza economică și financiară a activității entității; 
– de cunoaștere a legislației fiscale, precum și a SNC; 
– de comparare a metode de management utilizate și de identificare a urmărilor acestora. 
– de utilizare a principiilor, metodelor și instrumentelor contabile, evaluare economică a efectelor lor, precum și 
stabilire a legăturii cauză-efect în procesele de contabilitate; 
Competenţe dezvoltate:  
Competenţe profesionale: 
CP1. Operarea cu concepte și metode științifice din domeniul contabilității, teoriilor decizionale moderne și 
utilizarea lor în comunicarea profesională.  
CP3. Elaborarea modelelor pentru descrierea fenomenelor și a proceselor reale, caracteristice domeniului 
contabilității.  
CP5. Conceperea, proiectarea și realizarea activităților contabile.  
Competențe transversale: 
CT2. Desfășurarea eficientă și eficace a activităților organizate în echipă. 
CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în vederea adaptării competențelor 
profesionale și manageriale la dinamica domeniului și la exigențele pieței de muncă. 
Finalităţi de studii:  
La finalizarea studierii unităţii de curs masterandul va fi capabil: 
– să definească conceptele utilizate în contabilitatea operațiunilor de import-export; 
– să stabilească identitatea, etica și cultura fiscală, financiară și vamală, formulând recomandări de îmbunătățire; 
– să identifice regimurile vamale de import-export și să formuleze alternative de implementare a optimizării 
acestora; 
– să utilizeze deprinderile / subiectele studiate în rezolvarea aplicațiilor practice; 
– să elaboreze proiect de măsuri pentru atenuarea / eliminarea pierderilor din activitatea economică externă a 
entității. 
Unităţi de învăţare: Reglementarea fiscală, vamală și civilă a operațiunilor de import-export. Specificul 
contabilității importului de mărfuri. Specificul contabilității importului de servicii. Specificul contabilității 
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importului de proprietate intelectuală. Specificul contabilității exportului de mărfuri. Specificul contabilității 
exportului de servicii. Specificul contabilității exportului de proprietate intelectuală. Specificul decontărilor rezultate 
din operațiunile de import-export. 
Strategii didactice: prelegerea, prelegerea-discuție, prelegerea cu caracter problematic, seminar cu folosirea 
metodei analizei situațiilor concrete, exerciții de reflecție; descoperirea și problematizarea; instruirea programată; 
studiul de caz, simularea de situaţii, metode de lucru în echipă, metode de dezvoltare a gândirii critice / logice; 
metode intuitive de învățare creativă (brainstorming, discuție Panel, metoda case-study). 
Strategii de evaluare: Teste grilă, proiect de cercetare, lucrări de control, examen MOODLE. Evaluarea finală: 
Masteranzii vor fi apreciaţi, pe parcursul orelor practice, ca urmare a implicării lor în cadrul discuţiilor, dezbaterilor, 
exerciţiilor de reflecţie promovate la orele de seminare şi de laborator.  
Nota finală se calculează conform formulei: 5,05,0  NeNcNf , unde Nf – nota finală; Nc – nota reuşitei 
curente; Ne – nota de la examen. 
Bibliografie 

1. Legea reglementării de stat a activităţii comerciale externe. Nr.1031-XIV din 08.06.2000.  In: Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova nr. 119-120 din 21.09.2000. 

2. Legea Republicii Moldova cu privire la reglementarea repatrierii mijloacelor băneşti, mărfurilor, lucrărilor 
şi serviciilor provenite din tranzacţiile economice externe. Nr.1466- XIV din 29.01.1998. In: Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova nr. 28-29 din 02.04.1998. 

3. Legea Republicii Moldova cu privire la tariful vamal. Nr.1380-XIII din 20.11.1997. In: Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova nr. 40-41 din 07.05.1998. 

4. Legea Republicii Moldova privind controlul exportului, reexportului, importului şi tranzitului bunurilor 
strategice. Nr.1163-XIV din 26.07.2000. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 137-138 din 27.10.2000. 

5. Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002. In: Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova nr. 82-86 din 22 iunie 2002. 

6. Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000. In: Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova nr. 160-162 din 23 decembrie 2000. 

7. Bazele conceptuale ale pregătirii şi prezentării rapoartelor financiare. Aprobate prin ordinul ministrului 
finanţelor nr. 174 din 25.12.1997. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 88-91 din 30 decembrie 1997. 

8. Caloian F. Contabilizarea importurilor de bunuri prin condiţia de livrare FOB. In: Gestiunea 
9. Ceavdari M., Axiuc V. Culegere de modele de documente precontractuale, contractuale, postcontractuale 

(în conformitate cu Codul Civil al Republicii Moldova în vigoare). Chişinău: „Vivar-Editor” S.R.L., 2008. 256 p. 
10. Cotos A. Aspecte ale taxării indirecte aferente importului de programe informatice. In: Contabilitate şi 

audit, 2008, nr. 8, p. 66-68. 
11. Filip C., Nistor C. Relevanţa principiilor contabile în exprimarea adevărului contabil – adaptare la 

specificul operaţiunilor de import-export. In: Gestiunea şi contabilitatea firmei, 2007, nr. 6, p. 27-42. 
12. Fulga V. Contabilitatea cheltuielilor comerciale în entităţile ce practică comerţ exterior / Business Expenses 

Accounting in Entities Which Practice Foreign Commerce. In: Economica. Chişinău, 2009, nr. 1, p. 80-84. 
13. Stoian I., Dragne E., Stoian M. Comerţ internaţional. Tehnici, strategii, elemente de bază ale comerţului 

electronic. Volumul I. Bucureşti: Ed. Caraiman, 2001. 640 p. 
14. Stoian I., Dragne E., Stoian M. Comerţ internaţional. Tehnici, strategii, elemente de bază ale comerţului 

electronic. Volumul II. Bucureşti: Ed. Caraiman, 2001. 1337 p. 
15. şi contabilitatea firmei, 2007, nr. 1, p. 16-17. 
16. Toma C. Contabilitatea în comerţul exterior. Iaşi: Sedcom Libris, 2005. 245 p. 
17. Vişan D. şi alţii. Contabilitatea tranzacţiilor internaţionale de vânzări de mărfuri pe cont propriu cu credit 

comercial. In: Gestiunea şi contabilitatea firmei, 2009, nr. 5, p. 15-29. 
18. Vişan D., Burada C., Burtescu C., Luţă D. Contabilitatea tranzacţiilor internaţionale de vânzări de mărfuri 

pe cont propriu. In: Gestiunea şi contabilitatea firmei, 2009, nr. 4, p. 20- 36. 
19. Грибинча А., Долгий К., Евсюкова Р. Международная экономическая деятельность и основы ее 

проведения. Кишинэу: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2007. 386 с. 
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FIŞA UNITĂŢII DE CURS 
 CONTABILITATEA COMPARATIVĂ 

 
Codul unităţii de curs/ modulului în programul de studii: S.03.A.120 
Codul şi denumirea domeniului general de formare profesională: 041. Ştiinţe economice 
Tipul programului: Master de profesionalizare 
Denumirea programului de master: Contabilitate 
Facultatea responsabilă de unitatea de curs: Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 
Catedra responsabilă de unitatea de curs: Catedra de ştiinţe economice 
Număr de credite ECTS: 5 
Anul şi semestrul în care se predă: Anul II, semestrul 3 
Titularul: dr., conf. univ. Victoria POSTOLACHE, asist. univ. Corina NICHITCIN  
Descriere succintă a corelării/integrării cursului cu/în programul de studii: Conţinutul unităţii de curs se axează 
pe următoarele probleme de doctrină şi practică contabilă: evoluţii recente în contabilitatea internaţională; structura 
reglementărilor contabile IAS/IFRS; reglementări contabile americane; directive contabile europene, tipologia 
convergenţelor contabile internaţionale şi influenţelor lor asupra reglementărilor contabile naţionale: studii de caz, 
analize. Trecerea la sistemul contabil bazat pe standarde IFRS, a tuturor întreprinderilor, a creat şi creează un 
adevărat şantier financiar de adaptare şi de punere în aplicare a politicilor de recunoaştere, măsurare şi prezentare, 
situate în sfera raportării.  
Competenţe prealabile:  
- posedarea la nivel teoretic şi aplicativ a competenţelor vizate în bazele contabilităţii, contabilitatea financiară I şi 
II;  
- cunoaşterea noţiunii de contabilitate;  
- definirea principiilor contabilităţii;  
- cunoaşterea categoriilor de situaţii financiare perfectate. 
Competenţe dezvoltate:  
Competenţe profesionale: 
CP1. Operarea cu concepte şi metode ştiinţifice din domeniul contabilității, teoriilor decizionale moderne şi 
utilizarea lor în comunicarea profesională. 
CP3. Elaborarea modelelor pentru descrierea fenomenelor şi a proceselor reale, caracteristice domeniului 
contabilității. 
CP5. Conceperea, proiectarea și realizarea activităților contabile. 
Competenţe transversale: 
CT2. Desfăşurarea eficientă şi eficace a activităţilor organizate în echipă; 
CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în vederea adaptării competenţelor 
profesionale şi manageriale la dinamica domeniului şi la exigenţele pieţei de muncă. 
Finalităţi de studii:  
La finalizarea studierii unităţii de curs masterandul va fi capabil: 
- să explice conceptul de raportare financiar-contabilă, privită prin prisma reglementărilor moldoveneşti (SNC) şi 
a celor internaţionale (IAS/IFRS);  
- să evalueze principiile şi regulile fundamentale ale contabilităţii;  
- să aplice cunoştinţele în organizarea şi ţinerea contabilităţii entităţii; 
- să detalieze regulile de contabilizare, de evaluare, de raportare financiară privind principalele structuri de activ, 
datorii şi capitaluri proprii, venituri şi cheltuieli, după normele moldoveneşti;  
- să aplice prevederile IAS şi SIRF în cadrul evidenţei contabile după normele internaţionale. 
Unităţi de învăţare: Bazele teoretice ale sistemelor contabile comparate. Cauzele diferenţelor internaţionale în 
domeniul contabilităţii. Clasificarea contabilă internaţională. Armonizare şi convergenţă contabilă pe plan 
internaţional. Specificul sistemului de raportare financiară.  
Strategii de predare-învățare: Prelegerea, prelegerea-discuţie, prelegerea cu caracter problematic, seminarul cu 
utilizarea mesei rotunde, seminar cu folosirea metodei analizei situaţiilor concrete, metode intuitive de învăţare 
creativă (brainstorming, discuţie Panel, problematizarea, metoda cazului). 
Strategii de evaluare: Teste grilă, proiect de cercetare, lucrări de control, examen scris. 
Evaluarea finală: Masteranzii vor fi apreciaţi, pe parcursul orelor practice, ca urmare a implicării lor în cadrul 
discuţiilor, dezbaterilor, exerciţiilor de reflecţie promovate la orele de seminare şi de laborator. Nota finală se 
calculează conform formulei:  
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5,05,0  NeNcNf , 
unde Nf – nota finală; Nc – nota reuşitei curente; Ne – nota de la examen 
Bibliografie 
Obligatorie: 
1. Legea contabilităţii şi raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 
2018, nr. 1-6 din 05.01.2018. 
2. Planul de conturi al agenţilor economici din Republica Moldova. În: Contabilitate şi audit, nr. 10 din 2013. p. 51 – 
91. 
3. FELEAGĂ, N. Sisteme contabile comparate, ediţia a II a, Bucureşti: Ed. Economică, 1999, 250 p. 
4. RISTEA, N., OLIMID, L. Sisteme contabile comparate. Bucureşti: Editura CECCAR, 2006, 189 p. 
5. STATE, V. Sisteme contabile comparate. Note de curs. Târgovişte: Ed. Universitatea Valahia, 2013, 85 p. 
6. TABĂRĂ, N. Sisteme contabile comparate. Iaşi: Ed. TipoMoldova, 2014, 445 p. 
Suplimentară: 
1. BOGDAN, V. Contabilitate comparată, Oradea: Editura Universităţii, 2002, 155 p. 
2. POSTOLACHE, V. Rolul IFRS în activitatea bancară. În: Cooperarea dintre mediul universitar şi organismele 
profesionale: Soluţii şi oportunităţi în dezvoltarea durabilă a profesiei contabile. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
din 4 aprilie 2014, Chişinău: ASEM, 2014, p. 107 – 111, (0,38 c.a.) ISBN 978-9975-75-710-2. 
3. Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, Ediţia 2009, emise de Consiliul pentru Standarde 
Internaţionale de Contabilitate (IASB), editura CECCAR  
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FIŞA UNITĂŢII DE CURS  
CONTABILITATEA INSTITUȚIILOR FINANCIARE 

 
Codul unităţii de curs/ modulului în programul de studii: S.03.A.121 
Codul şi denumirea domeniului general de formare profesională: 041. Ştiinţe economice 
Tipul programului: Master de profesionalizare 
Denumirea programului de master: Contabilitate 
Facultatea responsabilă de unitatea de curs: Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 
Catedra responsabilă de unitatea de curs: Catedra de ştiinţe economice 
Număr de credite ECTS: 5 
Anul şi semestrul în care se predă: Anul II, semestrul 3 
Titularul: dr., conf. univ. Victoria POSTOLACHE  
Descriere succintă a corelării/integrării cursului cu/în programul de studii: Contabilitatea instituţiilor financiare 
reflectă fidel operaţiunile din activitatea bancară, furnizând informaţiile necesare sistemului managerial bancar. 
Scopul unităţii de curs „Contabilitatea instituţiilor financiare” este de a răspunde la întrebările de bază ale evoluţiei 
sectorului bancar în Republica Moldova, modul de perfectare a situaţiilor financiare conform SIRF. Acest curs oferă 
masteranzilor posibilitatea de a se specializa pe latura tehnicii şi înregistrării operaţiunilor bancare cu ajutorul 
metodei contabilităţii bancare. 
Competenţe prealabile:  
- posedarea la nivel teoretic şi aplicativ a competenţelor vizate în bazele contabilităţii, contabilitatea financiară I şi 
II;  
- cunoaşterea noţiunii de contabilitate;  
- definirea principiilor contabilităţii;  
- cunoaşterea categoriilor de situaţii financiare perfectate;  
- înţelegerea modului de organizare şi conducere a activităţii, în centrala băncii sau unităţile sale operative. 
Competenţe dezvoltate:  
Competenţe profesionale: 
CP1. Operarea cu concepte şi metode ştiinţifice din domeniul contabilităţii, teoriilor decizionale moderne şi 
utilizarea lor în comunicarea profesională. 
CP3. Elaborarea modelelor pentru descrierea fenomenelor şi a proceselor reale, caracteristice domeniului 
contabilităţii. 
CP5. Conceperea, proiectarea şi realizarea activităţilor contabile. 
Competenţe transversale: 
CT2. Desfăşurarea eficientă şi eficace a activităţilor organizate în echipă; 
CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în vederea adaptării competenţelor 
profesionale şi manageriale la dinamica domeniului şi la exigenţele pieţei de muncă. 
Finalităţi de studii:  
La finalizarea studierii unităţii de curs masterandul va fi capabil: 
- să aplice în practică principiile contabilităţii în bănci;  
- să evalueze nivelul de organizare a contabilităţii în bancă;  
- să identifice obiectul, metoda de studiu şi specificul contabilităţii bancare; 
- să analizeze modalităţile de îmbunătăţire a reflectării operaţiunilor bancare în documente contabile;  
- să aplice prevederile IAS şi SIRF în cadrul evidenţei contabile în bancă. 
Unităţi de învăţare: Aspecte generale privind organizarea și ţinerea contabilităţii instituţiilor financiare. 
Documentaţia şi controlul bancar intern. Contabilitatea operaţiunilor din casierie. Contabilitatea operaţiunilor de 
decontare. Evidenţa şi controlul contabil al operaţiunilor creditare. Particularităţi ale evidenţei contabile a 
operaţiunilor de depozit. Contabilizarea imobilizărilor corporale şi necorporale ale instituţiei financiare. Modalitatea 
de prezentare a situaţiilor financiare. 
Strategii predare – învăţare: Prelegerea, prelegerea-discuţie, prelegerea cu caracter problematic, seminarul cu 
utilizarea mesei rotunde, seminar cu folosirea metodei analizei situaţiilor concrete, metode intuitive de învăţare 
creativă (brainstorming, discuţie Panel, problematizarea, metoda cazului), platform didactică on-line: Moodle. 
Strategii de evaluare: Teste grilă, proiect de cercetare, lucrări de control, examen scris. 
Evaluarea finală: Masteranzii vor fi apreciaţi, pe parcursul orelor practice, ca urmare a implicării lor în cadrul 
discuţiilor, dezbaterilor, exerciţiilor de reflecţie promovate la orele de seminare şi de laborator. Nota finală se 
calculează conform formulei: 



 

 
 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 
Catedra de ştiinţe economice 

  
 

48 
 

5,05,0  NeNcNf , 
unde Nf – nota finală; Nc – nota reuşitei curente; Ne – nota de la examen 
Bibliografie 
Obligatorie: 
1. Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06.10.2017 În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2017, nr. 
434-439 din 15.12.2017  
2. Regulamentul BNM privind organizarea contabilităţii în băncile din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.238 din 10.10.02. În: Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova. 2002, nr. 144-145/331 din 24.10.2002.  
3. Planul de conturi al evidenţei contabile în bănci şi alte instituţii financiare în Republica Moldova, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 55/11-01. În: Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova. 1997, nr. 34-36/54 din 22.05.1997.  
4. COCIUG, V., POSTOLACHE, V. Ghid metodic la unitatea de curs Contabilitatea bancară. Chişinău: Tipogr. 
„Primex-Com”, 2019, 122 p. 
5. LUNGU, R. Contabilitatea bancară: Note de curs. Cahul: Univ. de Stat „B. P. Haşdeu”, 2013. 213 p.  
6. PODOABA, L. Contabilitate Bancară. Cluj: Ed. Risoprint, 2011, 190 p.  
7. VLAD, M. Contabilitate bancară. Curs pentru învăţământ la distanţă. Suceava: Universitatea „Ştefan cel Mare”, 
2014, 125 p. 
Suplimentară: 
1. Legea cu privire la BNM nr. 548-XII din 21.07.1995. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 1996, nr. 1 
din 01.01.1996 (cu modificările şi completările ulterioare)  
2. Legea privind redresarea şi rezoluţia băncilor nr. 232 din 03.10.2016 În: Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova. 2016, nr. 343-346 din 04.10.2016  
3. Legea privind reglementarea valutară nr.62-XVI din 21 martie 2008. În: Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, nr.127-130/496 din 18.07.2008 (cu modificările şi completările ulterioare)  
4. Regulamentul BNM cu privire la operaţiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova, aprobat prin 
Hotărârea Comitetului Executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 78 din 11.04. 2018. În: Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova. 2018, nr. 133-141 din 27.04.2018. 
5. Regulamentul BNM cu privire la cardurile bancare, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al 
Băncii Naţionale a Moldovei nr.62 din 24.02.2005, în vigoare din 30.06.2005. În: Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova. 2005, nr. 36-38/124 din martie (cu modificările şi completările ulterioare). 
6. POSTOLACHE, V. Role and importance of managerial accounting into banking sector, Knowledge Horizons – 
Economics, Volume 6, no. 4/2014, p. 57–62 (0,58 c.a.), P-ISSN: 2069-0932, E-ISSN:2066-1061. 
7. POSTOLACHE, V. Rolul IFRS în activitatea bancară. În: Cooperarea dintre mediul universitar şi organismele 
profesionale: Soluţii şi oportunităţi în dezvoltarea durabilă a profesiei contabile. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
din 4 aprilie 2014, Chişinău: ASEM, 2014, p. 107 – 111, (0,38 c.a.) ISBN 978-9975-75-710-2. 
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FIŞA UNITĂŢII DE CURS  
MANAGEMENTUL FINANCIAR AVANSAT 

 
Codul unităţii de curs/ modulului în programul de studii: S.03.A.122 
Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 041. Ştiinţe economice 
Tipul programului: Master de profesionalizare 
Codul şi denumirea specialităţii: Contabilitate 
Facultatea responsabilă de unitatea de curs: Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 
Catedra responsabilă de unitatea de curs: Catedra de ştiinţe economice 
Număr de credite ECTS: 5 
Anul şi semestrul în care se predă: Anul II, semestrul 4 
Titularul: dr., lect. univ. Veronica GARBUZ  
Descriere succintă a corelării/integrării unităţii de curs cu/în programul de studii: În condiţiile economiei de 
piaţă, competitivitatea fiecărei entităţi poate fi asigurată numai prin intermediul gestiunii eficiente a resurselor 
financiare ale acesteia. Iar pentru a gestiona raţional resursele financiare, este necesară cunoaşterea şi aplicarea 
principiilor, metodelor şi instrumentelor managementului financiar în procesul decizional. În acest context, 
curriculum-ul la unitatea de curs „Managementul financiar avansat” oferă tehnicile şi metodele de acţiune practică 
financiară pentru identificarea surselor de capital şi alocarea lor eficientă în scopul realizării obiectivului major al 
întreprinderii, care vizează creşterea valorii acesteia, a patrimoniului net al acţionarilor. Unitatea de curs 
„Managementul financiar avansat” abordează o gamă extinsă de probleme legate de gestiunea financiară a 
companiei, atragerea şi alocarea eficientă a resurselor, evoluţia în timp a resurselor financiare. Scopul cursului 
„Managementul financiar avansat” este înţelegerea importanţei proceselor de management financiar ca 
responsabilitate majoră a tuturor managerilor de nivel mediu şi superior dintr-o entitate economică.  
Managementul financiar sintetizează cunoştinţele obţinute deja din domeniul micro- şi macroeconomiei, matematicii 
economice aplicate, monedei şi creditului, finanţelor întreprinderii, contabilităţii financiare, analizei financiare, 
managementului financiar. 
Competenţe prealabile:  
- cunoaşterea specificului desfăşurării relaţiilor financiare; 
- formarea şi dezvoltarea limbajului economic pentru a putea opera cu concepte din domeniul managementului 
financiar;  
- capacitatea de a culege, prelucra şi sintetiza informaţii din practica economică;  
- înţelegerea mecanismului funcţionării gestiunii financiare a întreprinderii; 
- capacitatea de a implementa decizii, bugete şi planuri financiare în cadrul entităţilor publice şi private.  
Competenţe dezvoltate:  
Competenţe profesionale: 
CP1. Operarea cu concepte şi metode ştiinţifice din domeniul contabilității, teoriilor decizionale moderne şi 
utilizarea lor în comunicarea profesională. 
CP3. Elaborarea modelelor pentru descrierea fenomenelor şi a proceselor reale, caracteristice domeniului 
contabilității. 
CP5.Conceperea, proiectarea şi realizarea activităţilor contabile. 
Competenţe transversale: 
CT2. Desfăşurarea eficientă şi eficace a activităţilor organizate în echipă; 
CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesionala continua în vederea adaptării competenţelor 
profesionale şi manageriale la dinamica domeniului şi la exigenţele pieţei de muncă. 
Finalităţi de studii:  
La finalizarea studierii unităţii de curs masterandul va fi capabil: 
- să utilizeze aparatul conceptual, procedural şi metodologic al managementului financiar pentru a soluţiona situaţii, 
probleme teoretico-practice bine definite; 
- să explice sensul economic şi metodologia de calcul a indicatorilor economico-financiari şi de evaluare a 
fluxurilor de numerar; 
- să utilizeze rezultatele analizei indicatorilor economico-financiari şi ale evaluării fluxurilor de numerar în 
fundamentarea deciziilor de natură economico-financiară; 
- să aplice principii, metode şi modele de gestiune financiară pentru a implementa decizii, bugete, planuri, strategii 
financiare eficiente în entităţi publice şi private; 
- să evalueze critic procesele implementării deciziilor financiare în entităţile publice şi private; 
- să recomande măsuri privind eficientizarea executării deciziilor, implementării politicilor şi strategiilor financiare 
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la nivel microeconomic.  
Unităţi de învăţare: 
Incursiune în managementul financiar avansat. Bazele matematicii financiare. Gestiunea surselor de finanţare ale 
întreprinderii. Costul capitalului şi structura financiară a întreprinderii. Diagnosticul financiar al întreprinderii. 
Gestiunea activelor imobilizate şi activelor circulante. Levierul financiar. Gestiunea riscurilor financiare. 
Studiu individual:  
1. Referat, la una din temele propuse de cadrul didactic; 
2. Proiect de cercetare, la una din temele propuse de cadrul didactic. 
3. Rezolvarea problemelor. 
Strategii de predare – învăţare: prelegerea, prelegerea-discuţie, prelegerea cu caracter problematic, seminarul cu 
utilizarea mesei rotunde, seminar cu folosirea metodei analizei situaţiilor concrete; metode intuitive de învăţare 
creativă (brainstorming, discuţie Panel, problematizarea, metoda cazului); utilizarea platformei didactice on-line 
Moodle. 
Strategii de evaluare: teste de evaluare curentă şi finală, prezentarea referatelor, proiectelor de cercetare, 
portofoliu. Aprecierea studiilor individuale se efectuează prin verificarea sintezelor materialului studiat individual, 
iniţierea discuţiilor de grup cu masteranzii pe tematica studiului individual, interogarea masteranzilor, simularea 
unor situaţii practice, verificarea studiilor de caz individuale ale studenţilor etc. Notele obţinute pentru proba de 
evaluare curentă şi pentru studii individuală au statut de note ordinare. Nota reuşitei curente va reprezenta media 
aritmetică a notelor acumulate la unitatea de curs respectivă. Evaluarea finală se realizează sub formă de examen. 
Nota finală se calculează conform formulei: 

5,05,0  NeNcNf , 
unde Nf – nota finală; Nc – nota reuşitei curente; Ne – nota de la examen. 
Bibliografie 
Obligatorie: 

1. ANGHELACHE, C., DUMBRAVĂ, M. Metode cantitative pentru analize financiar-bancare. Bucureşti, 2007. 
2. COJOCARU, M., ȘESTACOVSCAIA A. Bazele managementului financiar. Note de curs. Cişinău: USM, 

2018. Disponibil: http://dspace.usm.md:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1699/Mihalachi.pdf? 
sequence=1&isAllowed=y 

3. DUMITRU, M. Gestiunea financiară a întreprinderii. Teste grilă, Răspunsuri, Aplicaţii, Probleme. Ed. a II-a. 
Bucureşti: Editura Fundaţiei România de Mâine, 2005. 

4. GHEORGHE A. Finanţele şi politicile financiare ale întreprinderilor. Bucureşti: Ed. Economică, 2001. 318 p.  
5. SORIN G. A. Gestiunea riscurilor financiare. Abordări teoretice şi studii de caz. Iaşi: UAIC, 2009. 
6. PETRESCU, S. Analiza financiară aprofundată. Concepte-MetodeStudii de caz. Iaşi, 2005. 
7. STOLERIU, IU. Matematici financiare. Note de curs. Iaşi, 2015.  

Suplimentară: 
1. BOGDAN, I. (coord.). Tratat de management financiar-bancar. Bucuresti: Ed. Economică, 2002.  
2. BREZEANU, P. Analiză financiară. Bucureşti: Meteor Press, 2006.  
3. BUGLEA, A. Analiză financiară: concepte şi studiu de caz. Timişoara: Mirton, 2005.  
4. COBZARI, L., TARAN, I., BAURCIULU, A. Politici financiare ale întreprinderii. Curs de lecţii. Chişinău: 

Editura ASEM, 2006. 170 p. 
5. GARBUZ, V., Corporate social responsibility: the experience of the Republic of Moldova versus European 

practices. In: Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS), volume 5, issue 2, 2019, (0,6 c.a.), 
ISSN: 2537-6179, E-ISSN: 1857-436X. 

6. PETRUSHENKO, Y., VENTSEL, V., GARBUZ, V., KOLOMIIETS, U., DURANOWSKI, W., Innovations in 
management of fiscal equalisation: decentralisation reform. In: Marketing and Management of Innovations (Web of 
Science), Issue 1, 2020, p. 208-221, (1,3 c.a.), ISSN 2227-6718 (on-line), ISSN 2218-4511 (print). 

7. ŢIRIULNICOVA, N., PALADI, V. Analiza rapoartelor financiare. Chişinău: ASEM, 2009.  
8. UNGUREANU, L. Gestiunea riscului financiar. Manual universitar. Craiova: REVERS, 2015. 
9. ZAMBIŢCHI, D. Matematici financiare şi actuariale. Chişinău: Dep. Ed.-poligr. Al ASEM, 2005.  
10. КОВАЛЕВ, В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. Москва: Проспект, 2006.  
11. ЛИФЕРЕНКО, Г.М. Финансовый анализ предприятия. Учебное пособие. Москва: Экзамен, 2005. 
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FIŞA UNITĂŢII DE CURS 
REALIZAREA STAGIULUI PRACTICII DE SPECIALIZARE 

 
Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 041 Ştiinţe economice 
Tipul programului: Master de profesionalizare 
Denumirea programului de master: Contabilitate 
Facultatea şi catedra responsabilă: Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, Catedra de ştiinţe 
economice 
Număr de credite ECTS: 10 
Anul şi semestrul în care se predă: Anul II, semestrul 3 
Titularul: dr., conf. univ. Nelli AMARFII-RAILEAN 
Descriere succintă a corelării/integrării cursului cu/în programul de studii: În vederea consolidării 
cunoştinţelor teoretice acumulate pe parcursul studiilor de master şi perfecţionării abilităţilor practice, planul de 
învăţământ la specializarea „Contabilitate” prevede susţinerea stagiului practicii de master în cadrul entităților 
economice, băncilor sau instituțiilor publice pe parcursul a 5 săptămâni. Realizarea stagiului de practică are menirea 
de a contribui la consolidarea competenţelor de organizare a contabilității, analiză și gestiune a proceselor şi 
operaţiunilor economice complexe, facilitând accesul masteranzilor la baza informaţională necesară pentru 
elaborarea produsului final al studiilor - tezei de master. 
Stagiul practicii de specializare are menirea de a obţine un şir de rezultate concrete definite în următoarele scopuri: 
a) consolidarea şi aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi conceptuale obţinute în procesul de studiu al disciplinelor 
universitare de profil; 
b) dezvoltarea abilităţilor de aplicare a metodelor, procedeelor şi tehnicilor de investigare ştiinţifică; 
c) formarea competenţelor de expunere explicită şi perfectarea rezultatelor cercetării ştiinţifice. 
În procesul stagiului practicii de specializare, stagiarul trebuie să însuşească procesele şi operaţiunile economice 
complexe, cât şi procedeele de cercetare şi elaborare a unei lucrări ştiinţifice finalizate - a tezei de master. 
Competenţe dezvoltate:  
Competenţe profesionale: 
CP2. Utilizarea creativă a cunoștințelor fundamentale și avansate, a metodelor moderne de contabilitate în 
activitățile specifice domeniului.  
CP3. Elaborarea modelelor pentru descrierea fenomenelor și a proceselor reale, caracteristice domeniului 
contabilității.  
CP4. Colectarea, prelucrarea, analiza și interpretarea informației specifice procesului de contabilitate.  
CP5. Conceperea, proiectarea și realizarea activităților contabile.  
CP6. Realizarea la nivel instituțional a unei cercetări de eficiență a modelului de organizare a contabilității. 
Competenţe transversale: 
CT1. Aplicarea regulilor de muncă riguroasă și eficientă, manifestarea unei atitudini responsabile față de domeniul 
științific și didactic, pentru valorificarea optimă și creativă a propriului potențial în situații specifice, cu respectarea 
principiilor și a normelor de etică profesională. 
CT2. Desfășurarea eficientă și eficace a activităților organizate în echipă.  
CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în vederea adaptării competențelor 
profesionale și manageriale la dinamica domeniului și la exigențele pieței de muncă. 
Finalităţi de studii:  
La finalizarea studierii unităţii de curs masterandul va fi capabil: 
- să aprecieze politicile contabile ale entității economice unde se realizează stagiul de practică;  
- să analizeze factorii ce influenţează organizarea contabilității entității economice;  
- să studieze metodologia contabilității fiecărui sector; 
- să aprecieze gradul de respectare a prevederilor Standardelor Naţionale de Contabilitate (S.N.C.), a regulamentelor 
şi instrucţiunilor privind ţinerea contabilităţii; 
- să dezvolte abilităţi practice în domeniul evidenţei contabile și capacitatea de luare a deciziilor corespunzătoare în 
domeniul contabilităţii; 
- să opereze cu sistemele automatizate de ținere a evidenței contabile și de raportare fiscală; 
- să identifice posibilităţile de perfecţionare a contabilităţii la entitatea unde se realizează stagiul de practică; 
- să interpreteze datele şi informaţiile contabile. 
Unităţi de învăţare:  
a) pentru stagiarii care promovează stagiul de practică la întreprinderi: Organizarea contabilităţii în cadrul entităţii 
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(întreprinderii, băncii sau instituției publice). Contabilitatea imobilizărilor necorporale. Contabilitatea imobilizărilor 
corporale. Contabilitatea stocurilor. Contabilitatea creanţelor. Contabilitatea numerarului. Contabilitatea 
investiţiilor. Contabilitatea capitalului propriu. Contabilitatea datoriilor. Contabilitatea veniturilor. Contabilitatea 
costurilor şi cheltuielilor. Situaţiile financiare. 
b) pentru stagiarii care promovează stagiul de practică în instituţiile publice: Organizarea contabilităţii în instituţii 
publice, în bugetele locale. Contabilitatea finanţării şi a numerarului. Contabilitatea cheltuielilor. Contabilitatea 
decontărilor cu personalul. Contabilitatea creanțelor. Contabilitatea datoriilor. Contabilitatea mijloacelor fixe și a 
activelor nemateriale. Contabilitatea materialelor. Contabilitatea veniturilor. Contabilitatea rezultatului financiar.  
c) pentru stagiarii care promovează stagiul de practică în băncile comerciale: Bazele organizatorice a contabilităţii 
operaţiunilor bancare. Contabilitatea operaţiunilor de decontare şi plată în valută naţională. Contabilitatea 
operaţiunilor de casă. Contabilitatea creditelor bancare. Evidenţa contabilă a decontărilor în valută străină. Modul de 
contabilizare a imobilizărilor corporale şi necorporale ale băncii. Contabilitatea operaţiunilor de depozit. Evidenţa 
contabilă a veniturilor şi cheltuielilor băncii.  
Bibliografie 
Obligatorie: 
1. Lеgеа contаbilităţii și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017. In: Monitorul oficiаl аl Rеpublicii Moldovа, 
nr. 1 – 6 din 05.01.2018, cu modificărilе şi complеtărilе în vigoаrе; 
2. Planul General de conturi contabile aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. 119 
din 06.08.2013. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr 177 – 181 din 16.08.2013, cu modificările şi 
completările în vigoare; 
3. Standardele Naţionale de Contabilitate, aprobate prin ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. 
118 din 06.08.2013. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr 177 – 181 din 16.08.2013, cu modificările și 
completările în vigoare;  
4. Ghidul metodologic de întocmire a situațiilor financiare [sursa on-line]. [citat: 27.12.2020]. Disponibil: 
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=124687&lang=ro 
5. Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului Republicii Moldova nr. 10 din 05.01.2012. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr 7 – 12 din 
13.01.2012, cu modificările şi completările în vigoare; 
6. Normele pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia naţională a Republicii Moldova aprobate prin 
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 764 din 25.11.1992. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
nr.351 din 30.11.1992, cu modificările şi completările în vigoare; 
7. Legea privind reglementarea valutară nr. 62 din 21.03.2008. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
nr.127-130 din 18.07.2008, cu modificările şi completările în vigoare; 
8. Codul Fiscal al Republicii Moldova pe anul curent, cu modificările şi completările în vigoare. [sursa on-line]. 
[citat: 01.09.2020]. Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122989&lang=ro#; 
9. AMARFII RAILEAN, N., DUMBRAVANU, L., NICHITCIN, C. Indicaţii metodice privind realizarea stagiului 
practicii de specializare, ciclul II, studii superioare de master, programul de master: Contabilitate.  
Suplimentară: 
1. AMARFII RAILEAN, N. Diagnosticul potenţialului economic al întreprinderii. Bălţi: Presa universitară 
bălţeană, 2013. 184 p. 
2. BĂLĂNUŢĂ, V. Analiza gestionară. Ch.: Combinatul poligraf., 2003 120 p. 
3. BUCUR, V.; GRAUR, A. Contabilitatea impozitelor. Chişinău: ASEM, 2016, 618 p.; 
4. BREZEANU, P.; BOŞTINARU, A.; PRAJIŞTEANU, B. Diagnostic financiar: instrumente de analiză 
financiară. Bucureşti: Ed. Economică, 2013, 528 p.  
5. DINU, E. Analiza economică şi financiară a firmei. Bucureşti: ASE, 2013, 165 p. 
6. FRECĂUŢEANU, A.; CHIŞLARU, A.; BULGARU, V.  Contabilitatea stocurilor la întreprinderile agricole: 
experienţă, probleme şi direcţii de perfecţionare. Chișinău: Print-Caro, 2011, 456 p. [sursă on-line]. [citat: 
01.09.2020]. Disponibil: 
http://dspace.uasm.md/bitstream/handle/123456789/248/cont_stoc.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
7. GORTOLOMEI, V. Bazele analizei activităţii economice (curs universitar). Ch.: Ed. ASEM, 2006, 173 p. 
8. GRIGOROI, L. et al. Сontаbilitаtеа întrеprindеrii. Сhişinău: Еd. Саrtiеr,  2017, 632 p. 
9. NEDERIŢĂ, A. Corespondenţa conturilor contabile: conform prevederilor S.N.C. şi Codului fiscal. Chişinău: 
Contabilitate şi audit, 2007, 640 p. 
10. ŢIRIULNICOVA, N.; PALADI, L. Analiza rapoartelor financiare: manual. Ch: F.E.P. „Tipografia Centrală”, 
2004. 384 p 
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REALIZARE ŞI SUSŢINERE PUBLICĂ A TEZEI DE MASTER 
 
 

Studiile se finalizează cu susţinerea publică a tezei de master. La susţinerea tezei de master 
sunt admişi absolvenţii care au realizat integral prevederile planului de învăţământ şi care au 
susţinut cu succes prezentarea preventivă a tezei de master în faţa colectivului Catedrei de ştiinţe 
economice. 

Teza de master reprezintă o cercetare ştiinţifică aprofundată/interdisciplinară/compelementară 
în domeniul contabilității, care trebuie să demonstreze competenţe profesionale şi de cercetare în 
acest domeniu, cunoaşterea ştiinţififcă avansată a temei abordate şi care conţine elemente de noutate 
şi originalitate în dezvoltarea sau soluţionarea problemei de cercetare. 

Tematica tezelor de master este elaborată de Catedra de ştiinţe economice şi se stabileşte 
individual de către masteranzi şi/sau conducătorii de teze, fiind aprobată la şedinţa Catedrei de 
ştiinţe economice şi la şedinţa Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, 
până la sfârşitul anului I de studii. 

Teza de master este însoţită de avizul conducătorului ştiinţific. 
Susţinerea tezei de master are loc în mod public, în faţa Comisiei de evaluare stabilită prin 

ordinul rectorului. Comisiile de evaluare a tezelor de master sunt constituite din cel puţin cinci 
membri, inclusiv reprezentanţi ai angajatorilor. 

Conţinutul şi nivelul tezelor de master, modalitatea de prezentare a lor, sunt expuse în 
Recomandările de realizare a tezelor de licenţă şi master în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din 
Bălţi, precum şi în Indicaţiile metodice de realizare şi susţinere publică a tezei de master. 
(https://usarb.md/wp-
content/uploads/2018/08/Recomandari_de_realizare_a_tezei_de_licenta_si_de_master__in_USAR
B.compressed.pdf) 
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1.2. MINIMUL CURRICULAR INIŢIAL PENTRU PROGRAMUL DE STUDII 
CONTABILITATE 

 
FIŞA UNITĂŢII DE CURS  
TEORIA ECONOMICĂ I 

 
Codul unităţii de curs/ modulului în programul de studii: F.02.O.013 
Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 041. Ştiinţe economice 
Codul şi denumirea domeniului general de formare profesională: 0411.Contabilitate 
Codul şi denumirea specialităţii: 0411.1 Contabilitate 
Facultatea responsabilă de unitatea de curs: Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 
Catedra responsabilă de unitatea de curs: Catedra de ştiinţe economice 
Număr de credite ECTS: 5 
Anul şi semestrul în care se predă: Anul I, semestrul 2 
Titularul: dr., conf. univ. Alla TRUSEVICI, as. univ. Lilia CHISELIOV  
Descriere succintă a corelării/integrării unităţii de curs cu/în programul de studii: Unitatea de curs „Teoria 
Economică-I” are menirea de a aprofunda iniţierea studenţilor în bazele economiei de piaţă şi reprezintă unul din 
elementele constituitive ale ciclului disciplinelor fundamentale. Unitățea de cursrmăreşte fixarea noţiunilor 
fundamentale de microeconomie, în baza cărora la studenţi se va forma o imagine adecvată cu privire la esenţa şi 
evoluţia economiei. Cunoştinţele din cadrul acestei unități de curs anticipează studierea problemelor ce ţin de 
activitatea economică la nivel de agenţi economici (consumator, producător, firmă). Ea se constituie ca parte 
distinctă şi indispensabilă a teoriei economice generale, urmărind să se focalizeze asupra comportamentului 
agenţilor economici în dubla lor calitate de consumatori şi producători de bunuri, la nivel microeconomic. Unitatea 
de curs are drept scop formarea viziunii asupra economiei ca un sistem integru complex şi constituie baza formării 
unui specialist în domeniul economiei în condiţiile actuale. Scopul unității de cursului „Teoria Economică-I” este 
însuşirea algoritmului funcţionării şi dezvoltării economiei şi interdependenţa ei cu alte procese şi instituţii sociale, 
ceea ce le va permite studenţilor de a analiza situaţia reală din practica economică, de a lua decizii corecte şi de a 
avea un comportament raţional 
Competenţe prealabile:  
- cunoaşterea principalelor concepte şi teorii din domeniul economiei; 
- cunoaşterea noţiunilor cheie din unităţile de curs „Principiile economiei de piaţă”, „Matematica economică”; 
- evidenţierea rolului statului în economie; 
- dezvoltarea abilităţilor în vederea elaborării de analize şi studii în domeniu. 
Competenţe dezvoltateîn cadrul unităţii de curs::  
Competenţe profesionale: 
CP1. Operarea cu fundamentele ştiinţifice în sfera economiei, precum şi utilizarea acestor noţiuni în comunicarea 
profesională.  
CP2. Elaborarea modelelor pentru descrierea fenomenelor şi a proceselor practice din contabilitate. 
CP4. Argumentarea deciziilor în sfera economiei pe problemele contabilității naționale utilizând concepte, teorii şi 
raţionamente economice.  
CP6. Prelucrarea datelor / informaţiilor, analiza şi interpretarea lor. 
Competenţe transversale: 
CT3. Valorificarea principiului de perfecţionare continuă, utilizarea oportunităţilor de formare continuă, a 
instrumentelor şi a resurselor de învăţare pentru dezvoltarea profesională şi personală. 
Finalităţi de studii realizate la finele unităţii de curs: 
La finalizarea studierii unităţii de curs studentul va fi capabil: 
- să descrie esenţa şi conţinutul conceptelor microeconomice; 
- să analizeze fenomenele economice privite din perspectiva micro, adică la nivelul agentului economic, atât în 
calitatea sa de producător, cât şi de consumator de bunuri; 
- să realizeze un studiu economic comparat; 
- să formeze deprinderi de calcul şi utilizare a întregului aparat ştiinţifico-matematic; 
- să evalueze importanţa practică a efectelor microeconomice pentru economia naţională. 
Unităţi de învăţare: Întroducere în analiza microeconomică. Mecanismul pieței. Cererea si oferta. Echilibrul pieței. 
Conceptul elasticității cererii şi a ofertei. Alegerea consumatorului. Alegerea producatorului. Costurile de producţie 
şi rentabilitatea.  Existența echilibrului economic și comportamentul firmei în condiții de competiție perfectă. 
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Existența echilibrului economic în condiții de competiție imperfectă. Teoria jocurilor. Piaţa factorilor de producţie şi 
veniturile factoriale. Risc și incertitudine. Efecte externe și bunurile publice 
Studiu individual:  
 studierea literaturii suplimentare la curs; 
 rezolvarea testelor de autoevaluare; 
 pregătirea unui referat conform tematicii recomandate; 
 efectuarea sarcinilor individuale; 
 rezolvarea problemelor; 
 rezolvarea aplicaţiilor practice atât în grup cât şi individual. 
Strategii de predare – învăţare:prelegerea, prelegerea-discuţie, prelegerea cu caracter problematic, seminarul cu 
utilizarea mesei rotunde, seminar cu folosirea metodei analizei situaţiilor concrete, metode intuitive de învăţare 
creativă (brainstorming, discuţie Panel, problematizarea, metoda cazului). 
Strategii de evaluare:teste de evaluare periodică, curentă şi finală, prezentarea referatelor, lucrări de control, 
portofoliu. 
Nota semestrială (Ns) se calculează ca medie aritmetică dintre: 

a) media notelor obţinute la evaluările curente (Ec);  
b) media notelor obţinute în cadrul evaluărilor periodice (Ep); 
c) nota/media pentru lucrul individual (Li). 

Ns = 
	

 
Evaluarea finală se realizează sub formă de examen scris. Nota finală se calculează conform formulei: 

Nf 4,06,0  NeNs , 
unde Nf – nota finală; Nc – nota semestrială; Ne – nota de la examen. 
Bibliografie 
Obligatorie: 
14. ANGELESCU, C.; CIUCUR, D. Economie: aplicaţii, Bucureşti: Ed. Economică, 2005, 375p. 
15. AVRAM, L. G. Economie. Teorie şi aplicaţii. Bucureşti : Ed. Economica. 2017. 186 p. 
16. BABII, L.; TRUSEVICI, A. Micro-,macroeconomie: teorii şi aplicaţii (parte I), Chişinău: Ed. ARC, 2004, 191p. 
17. BUCOS T.; BARBĂNEAGRĂ, O. Teorie economică. Ed. ASEM, Chișinău, 2013, 236p. 
18. FILIP, N.; SOROCEAN, O. Teorie economică. Chişinău: 2009 (Tipografia „Primex Com” SRL)-364 p. 
19. HĂMURAR, M.; ȚĂRUȘ, V.; CAPSÎZU, V. Teorie economică. Microeconomie.Chișinău: Ed. ASEM, 2010, 
280 p.  
20. MOLDOVANU, D. Curs de teorie economică”. Chişinău: Ed. ARC, Chişinău, 2006, 428p. 
21. TRUSEVICI, A.; BRANAȘCO N. Culegere de teste și probleme pentru lecții practice la disciplina Teoria 
economică. Bălți: Ed. Tipografia universitară bălţeană, 2010, 81 p. 
22. TRUSEVICI, A.; BRANAȘCO N. Indicații metodice pentru lecții practice la disciplina Teoria economică. 
Bălți: Ed.Tipografia universitară bălţeană, 2010, 85 p. 
23. TRUSEVICI, A.; BRANAȘCO N. Ghid metodic la unitatea de curs ”Teoria economică I” : (Microeconomie) : 
pentru studenții ciclului I – studii superioare de licență (nivelul 6 ISCED) : Domeniu general de studiu: 041. Științe 
economice / Trusevici Alla, Branaşco Natalia; Univ. de Stat ”Alecu Russo” din Bălți, Fac. de Științe Reale, Econ. și 
ale Mediului, Catedra de Ştiințe Econ. – Bălți : S. n., 2020 (Tipogr. ”Primex Com”). – 104 p. ISBN978-9975-3359-
7-3. 
24. ROŞCA, L., NEDELEA, Ş. Teorie şi practică în microeconomie. Bucureşti : Ed. ASE. 2003. 329 p. 
25. STANCU, S. Microeconomie. Comportamentul agenţilor economici. Bucureşti : Ed. Economica. 2006. 592 p. 
Сорочан, О. Экономическая теория: курс лекций. Chişinău: Tipografia Primex-Com SRL, 2009. 327 p. 
Suplimentară: 
10. CHIRCĂ, S. Evoluţia reformelor economice. Chişinău: Ed. Litera, 2000, 110 p. 
11. DUDIAN, M. Bazele economiei. Bucureşti: Ed. All Beck, 2001, 124p. 
12. GANCIUCOV, V. Căile de dezvoltare a economiei naţionale. Chişinău: Ed. ASEM, 2003, 48 p. 
13. NISTOR, I. Bazele economiei. Bucureşti: Ed. All Beck, 2001, 98p. 
14. NUREEV, R. Culegere de probleme la microeconomie. Moscova: Ed. ИНФРА-М, 2003, 173p.  
15. NUREEV, R. Curs de microeconomie. Moscova: Ed. ИНФРА-М, 2008,263p. 
16. OPRESCU, GH. Microeconomie. Macroeconomie. Bucureşti: Ed. Economică, 2000. 459 p. 
17. SAMUELSON, P. Economie politică. Bucureşti: Ed. Teora, 2001, 944 p. 
18. ZBÂRCIOG, V. Coordonata microeconomică a vieţii umane: probleme, soluţii. – Chişinău: Ed. Ştiinţa, 2001, 
208 p. 
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FIŞA UNITĂŢII DE CURS 
TEORIE ECONOMICĂ II 

 
Codul unităţii de curs în programul de studii: F.03.O.020 
Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 041 Ştiinţe economice 
Codul şi denumirea domeniului general de formare profesională: 0411 Contabilitate 
Codul şi denumirea specialităţii: 0411.1 Contabilitate 
Facultatea responsabilă de unitatea de curs: Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 
Catedra responsabilă de unitatea de curs: Catedra de ştiinţe economice 
Număr de credite ECTS: 5 
Anul şi semestrul în care se predă: anul II, semestrul 3  
Titularul: dr., conf. univ. Alla TRUSEVICI, dr., conf. univ. Natalia BRANAȘCO  

Descriere succintă a corelării/integrării unităţii de curs cu/în programul de studii: Unitatea de curs „Teorie 
economică II” are menirea de a prelungi iniţierea studenţilor în bazele economiei de piaţă şi reprezintă unul din 
elementele constituitive ale ciclului disciplinelor fundamentale. Cursul urmăreşte fixarea noţiunilor fundamentale de 
macroeconomie, în baza cărora la studenţi se va forma o imagine adecvată cu privire la esenţa şi evoluţia economiei. 
Cursul dat reflectă teoriile și modelele macroeconomice de bază: ciclicitatea, șomajul, inflația, echilibru general, 
economia deschisă, balanța de plăți externe. Este analizat rolul economic al statului și politicile economice - cheie: 
politica bugetar-fiscală, politica monetar–creditară, politica economică externă. Unitatea de curs se constituie ca 
parte distinctă şi indispensabilă a teoriei economice generale, urmărind să se focalizeze asupra comportamentului 
agenţilor economici agregați. Cursul are drept scop formarea viziunii asupra economiei ca despre un sistem integru 
complex şi constituie baza formării unui specialist în domeniul economiei în condiţiile actuale. Scopul cursului 
„Teorie economică II” este însuşirea algoritmului funcţionării şi dezvoltării economiei şi interdependenţa ei cu alte 
procese şi instituţii sociale ceea ce le va permite studenţilor de a analiza situaţia reală din practica economică, de a 
lua decizii corecte şi de a avea un comportament raţional.  
Competenţe prealabile:  
Studenţii trebuie să posede cunoştinţe, capacităţi şi competenţe dezvoltate în cadrul disciplinelor: „Teorie 
Economică I”, „Principiile economiei de piaţă”, „Matematica economică”, „Moneda și credit”.  
Competenţe dezvoltate în cadrul unităţii de curs: 
Competenţe profesionale: 
CP1. Operarea cu fundamentele ştiinţifice ale economiei şi ale contabilității, precum şi utilizarea acestor noţiuni în 
comunicarea profesională 
CP2. Elaborarea modelelor pentru descrierea și contabilizarea operațiunilor economice  
CP4. Argumentarea metodelor de contabilitate concrete utilizând concepte, teorii şi raţionamente legislativ-
economice 
CP6. Prelucrarea datelor / informaţiilor, analiza şi interpretarea lor 
Competenţe transversale: 
CT3. Valorificarea principiului de perfecţionare continuă, utilizarea oportunităţilor de formare continuă, a 
instrumentelor şi a resurselor de învăţare pentru dezvoltarea profesională şi personală 
Finalităţi de studii realizate la finele unităţii de curs: 
La finalizarea studierii unității de curs studentul va fi capabil: 
- să descrie esenţa şi conţinutul conceptelor macroeconomice; 
- să analizeze fenomenele economice privite din perspectiva macro, adică la nivelul economiei naționale; 
- să structureze cunoştinţele despre procesele şi fenomenele economice; 
- să selecteze şi să analizeze materialele provenite din diferite surse; 
- să evalueze importanţa practică a efectelor macroeconomice pentru economia naţională.  
Unităţi de învăţare: Tema 1. Introducere în analiza macroeconomică. Tema 2. Reglementarea economiei de către 
stat: obiective și instrumente. Tema 3. Evaluarea rezultatelor activităţii economice. Tema 4. Instabilitatea 
macroeconomică şi teoria ciclurilor. Tema 5. Consum, economii, investiţii. Modelul keynesist „venit-cheltuieli”. 
Tema 6. Modelul cererii agregate şi ofertei aggregate. Tema 7. Instabilitatea macroeconomică pe piaţa muncii. Tema 
8. Piaţa monetară şi politicile monetar-creditare. Tema 9. Instabilitatea macroeconomică şi problemele inflaţiei. 
Tema 10. Bugetul de stat și politica bugetar-fiscală. Tema 11. Fluctuaţiile activităţii economice şi modelul IS-LM. 
Tema 12. Creşterea economică şi dezvoltarea economică. Tema 13. Sistemul economiei mondiale. Tema14. 
Economia deschisă și balanța de plăți. Tema 15. Piaţa valutară.  
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Studiu individual:  
  studierea surselor bibliografice obligatorii şi conspectelor temelor unităţii de curs, elaborate de cadrul didactic; 
  realizarea sarcinilor individuale, stipulate în curriculum; 
  elaborarea unui referat la o temă selectată din lista de subiecte ale referatelor; 
  rezolvarea testelor de autoevaluare.  
Strategii de predare – învăţare: prelegerea, prelegerea-discuție, prelegerea cu caracter problematic, seminarul cu 
utilizarea mesei rotunde, seminar cu folosirea metodei analizei situațiilor concrete, brainstorming, discuție Panel, 
problematizarea, testele scrise, portofoliul, referatul, proiectul, studiul de caz.  
Strategii de evaluare: teste de evaluare periodică, curentă şi finală, prezentarea referatelor, lucrări de control, 
portofoliu. 
Nota semestrială (Ns) se calculează ca medie aritmetică dintre: 

a) media notelor obţinute la evaluările curente (Ec);  
b) media notelor obţinute în cadrul evaluărilor periodice (Ep); 
c) nota/media pentru lucrul individual (Li). 

Ns =  
Evaluarea finală se realizează sub formă de examen scris. Nota finală se calculează conform formulei: 
Nf 4,06,0  NeNs ,  
unde Nf – nota finală; Nc – nota semestrială; Ne – nota de la examen. 
Bibliografie 
Obligatorie: 
1. FILIP, N.; SOROCEAN, O. Teorie economică: curs universitar (volumul II). Chişinău: Tipografia Primex-Com 
SRL, 2011, 341 p.; 
2. HĂMURARU, M.; ȚĂRUȘ, V.; CAPSÎZU, V. Teorie economică. Macroeconomie. Chișinău: CEP USM, 2010, 
288 p.; 
3. MECU, D.-G. Macroeconomie în economia de piaţă socială. Iaşi: ALFA, 2012, 224 p.  
4. MOLDOVANU, D. Curs de teorie economică. Chişinău: Ed. ARC,  2006, 428 p. 
5. POPESCU, Gh. Macroeconomie. Bucureşti: Ed. Economică, 2013, 736 p.  
6. STANCU, S. Macroeconomie cantitativă avansată: Breviar teoretic şi aplicaţii. Bucureşti: Ed. ASE, 2013, 294 
p. 
7. TOMŞA, A. Teorie economică  Vol.2 : Macroeconomie. Chişinău: Ed. ARC, 2013, 330 p. 
8. TRUSEVICI, A., BRANAȘCO, N. Indicații metodice pentru lecții practice la disciplina Teoria economică. 
Bălți: Tipografia din Bălți, 2010, 85 p.; 
9. TRUSEVICI, A.; BRANAȘCO, N. Culegere de teste și probleme pentru lecții practice la disciplina Teoria 
economică. Bălți: Tipografia din Bălți, 2010, 81 p. 
Suplimentară: 
1. CHIRCĂ, S. Evoluţia reformelor economice (de la economia planificată la cea de piaţă). Chişinău: Editura 
Litera, 2000, 110 p. 
2. CHIRILĂ, M. Economie politică: macroeconomie. Galaţi: Ed. Porto-Franco, 1999 
3. CIUCUR, D. Economie: manual universitar. Bucureşti: Editura Economică, 1999, 642 p. 
4. CLIPA, N. Economie politică: noţiuni teoretice, probleme, rezolvări. Iaşi: Ed. Sedcom Libris, 2000, 323 p. 
5. GANCIUCOV, V. Căile de dezvoltare a economiei naţionale. Chişinău: Ed. ARC 2003 
6. IONESCU, V.; GAVRILĂ, E. Elemente de macroeconomie. Bucureşti: Ed. Economică, 1999 
7. OPRESCU, GH. Microeconomie. Macroeconomie. Bucureşti: Ed. Economică, 2000, 459 p. 
8. TRUSEVICI, A.; POSTOLACHI V. Ghid de realizare și susținere a proiectelor (referatelor). Bălți: Ed. 
Tipografia universitară bălţeană, 2018 
9. ŢĂRUŞ, V. Teorie economică. Macroeconomie : Concepte şi aplicaţii. Bucureşti: Ed. Lexon-Prim, 2015, 288 p.  
10. ПЛОТНИЦКИЙ, М.И. Курс экономической теории. Минск: Мисанта, 2003; 
11. СОРОЧАН, О. Экономическая теория: курс лекций. Chişinău: Tipografia Primex-Com SRL, 2009,  327 p.    
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FIŞA UNITĂŢII DE CURS  
CONTABILITATE FINANCIARĂ I 

 
Codul unităţii de curs/ modulului în programul de studii: S.03.O.121 
Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 041. Ştiinţe economice 
Codul şi denumirea domeniului general de formare profesională: 0411 Contabilitate 
Codul şi denumirea specialităţii: 0411.1 Contabilitate 
Facultatea responsabilă de unitatea de curs: Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 
Catedra responsabilă de unitatea de curs: Catedra de ştiinţe economice 
Număr de credite ECTS: 6 
Anul şi semestrul în care se predă: Anul II, semestrul 3 
Titularul: dr., conf. univ. Nelli AMARFII-RAILEAN, asist. univ. Corina NICHITCIN  
Descriere succintă a corelării/integrării unităţii de curs cu/în programul de studii: Unitatea de curs 
„Contabilitate financiară I” este una fundamentală şi cu rol decisiv în formarea contabilului profesionist, deoarece 
urmăreşte asigurarea cunoştinţelor teoretice, formarea şi consolidarea deprinderilor practice privind modul de 
organizare a evidenţei contabile la întreprindere în corespundere cu normele în vigoare, evaluarea corectă a 
elementelor patrimoniale din bilanţ, întocmirea, verificarea şi controlul documentelor justificative specifice 
operaţiunilor studiate, contabilizarea tranzacţiilor aferente integrităţii patrimoniului, modificării conţinutului şi 
structurii acestuia în cadrul entităţilor economice. 
Competenţe prealabile:  
 cunoaşterea noţiunilor de: capital, patrimoniu, datorii, activ, pasiv; 
 identificarea utilizatorilor de informaţie contabilă; 
 utilizarea planului de conturi contabile și reflectarea operaţiunilor economice în conturi contabile; 
 determinarea rulajelor şi soldurilor conturilor deschise schematic; 
 stabilirea corelaţiei dintre conturile contabile şi bilanţ; 
 cunoaşterea situaţiilor financiare care se întocmesc la entităţile economice; 
 utilizarea balanţei de verificare şi întocmirea bilanţului. 
Competenţe dezvoltate în cadrul unităţii de curs: 
Competenţe profesionale: 
CP1. Operarea cu fundamentele ştiinţifice ale economiei şi ale contabilităţii, precum şi utilizarea acestor noţiuni în 
comunicarea profesională.  
CP2. Elaborarea modelelor pentru descrierea şi contabilizarea operaţiunilor economice. 
CP3. Elaborarea, proiectarea şi analiza alternativelor de contabilizare a operaţiilor/situaţiilor economice. 
CP4. Argumentarea metodelor de contabilitate concrete utilizând concepte, teorii şi raţionamente legislativ-
economice.  
Competenţe transversale: 
CT2. Identificarea corectă a rolurilor și a responsabilităților în echipe pluridisciplinare de lucru, aplicarea 
tehnicilor/principiilor de relaționare eficientă în procesul lucrului în echipă. 
CT3. Valorificarea principiului de perfecţionare continuă, utilizarea oportunităţilor de formare continuă, a 
instrumentelor şi a resurselor de învăţare pentru dezvoltarea profesională şi personală. 
Finalităţi de studii realizate la finele unităţii de curs: 
La finalizarea studierii unităţii de curs studentul va fi capabil: 
 să aplice prevederile cadrului normativ de reglementare a contabilităţii în ţinerea evidenţei contabile; 
 să elaboreze politicile contabile ale unei entităţi economice; 
 să definească termenii cheie care caracterizează activele entităţii, precum: imobilizări corporale; imobilizări 
necorporale; cost de intrare, costuri atribuibile, valoare reziduală, valoare amortizabilă, valoare contabilă, valoare 
justă, valoare realizabilă netă, amortizare, depreciere, reparaţie, stocuri, creanţe, creanţe compromise, investiţii 
imobiliare, investiţii financiare, diurna, numerar, documente băneşti etc., calculînd mărimea valorilor care necesită 
acest lucru; 
 să recunoască și să evalueze elementele patrimoniale de activ, în conformitate cu prevederile SNC-urilor 
corespunzătoare; 
 să perfecteze documente primare aferente mişcării elementelor patrimoniale în întreprindere; 
 să contabilizeze diferite tipuri de operaţiuni economice aferente subiectelor studiate și să verifice corectitudinea 
întocmirii formulelor contabile şi a documentelor primare, corectînd erorile depistate. 
Unităţi de învăţare: Sistemul evidenţei contabile în Republica Moldova. Politici contabile ale întreprinderii. 
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Contabilitatea imobilizărilor necorporale. Contabilitatea imobilizărilor corporale. Contabilitatea stocurilor entităţii 
economice. Contabilitatea creanţelor entităţii economice. Contabilitatea investiţiilor. Contabilitatea numerarului. 
Studiu individual:  
 studierea aprofundată a prevederilor cadrului normativ de reglementare a evidenței contabile; 
 realizarea sarcinilor teoretice de autoverificare a cunoștințelor; 
 elaborarea politicilor contabile ale unei entități economice; 
 utilizarea documentelor primare în contabilizarea operațiunilor economice; 
 rezolvarea aplicaţiilor practice atât în grup cât şi individual. 
Strategii de predare – învăţare: prelegerea, prelegerea-discuţie, prelegerea cu caracter problematic, seminarul cu 
utilizarea mesei rotunde, seminar cu folosirea metodei analizei situaţiilor concrete, metode intuitive de învăţare 
creativă (brainstorming, problematizarea, metoda cazului). 
Strategii de evaluare: teste de evaluare periodică, curentă şi finală, prezentarea politicilor contabile, lucrări de 
control, portofoliul aferent lucrului individual. 
Nota semestrială (Ns) se calculează ca medie aritmetică dintre: 

a) media notelor obţinute la evaluările curente (Ec);  
b) media notelor obţinute în cadrul evaluărilor periodice (Ep); 
c) nota/media pentru lucrul individual (Li). 

Ns = 
	

 
Evaluarea finală se realizează sub formă de examen scris. Nota finală se calculează conform formulei: 

Nf 4,06,0  NeNs , 
unde Nf – nota finală; Nc – nota semestrială; Ne – nota de la examen. 
Bibliografie 
Obligatorie: 

1. Lеgеа contаbilităţii și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017. In: Monitorul oficiаl аl Rеpublicii 
Moldovа, nr. 1 – 6 din 05.01.2018, cu modificărilе şi complеtărilе în vigoаrе; 

2. Planul General de conturi contabile aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. 
119 din 06.08.2013. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr 177 – 181 din 16.08.2013, cu modificările şi 
completările în vigoare; 

3. Standardele Naţionale de Contabilitate, aprobate prin ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova 
nr. 118 din 06.08.2013. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr 177 – 181 din 16.08.2013, cu modificările și 
completările în vigoare;  

4. Ghidul metodologic de întocmire a situațiilor financiare [sursa on-line]. [citat: 27.12.2020]. Disponibil: 
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=124687&lang=ro 

5. Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului Republicii Moldova nr. 10 din 05.01.2012. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr 7 – 12 din 
13.01.2012, cu modificările şi completările în vigoare; 

6. Normele pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia naţională a Republicii Moldova aprobate prin 
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 764 din 25.11.1992. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
nr.351 din 30.11.1992, cu modificările şi completările în vigoare; 

7. Legea privind reglementarea valutară nr. 62 din 21.03.2008. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
nr.127-130 din 18.07.2008, cu modificările şi completările în vigoare; 

8. GRIGOROI, L. et all. Contabilitatea întreprinderii. Ediția a II-a, revăzută și completată. Chişinău: Ed. 
Cartier,  2017, 632 p.; 

9. Corespondența conturilor contabile conform noilor SNC (partea 1 și 2). [sursa on-line]. [citat: 30.08.2020]. 
Disponibil: 
http://www.amac.md/public/files/documente/corespondenta_conturilor_contabile_conform_noilor_snc_2017.12.pdf 
Suplimentară: 

1. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr 173 din 19.12.2019. In: Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, nr 393 – 399 din 27.12.2019; 

2. Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală nr. 174 din 19.12.2019 In: Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, nr 393 – 399 din 27.12.2019; 

3. Codul Fiscal al Republicii Moldova pe anul curent, cu modificările şi completările în vigoare. [sursa on-line]. 
[citat: 01.09.2020]. Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122989&lang=ro#; 

4. Regulamentul privind inventarierea aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. 60 
din 29.05.2012. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.166-169 din 10.08.2012; 
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5. FRECĂUŢANU, A.; MALAI, A.; BALAN, I. Contabilitate financiară. Chişinău: Centru ed. al UASM, 
2007, 472 p.; 

6. FRECĂUŢEANU, A.; CHIŞLARU, A.; BULGARU, V.  Contabilitatea stocurilor la întreprinderile 
agricole: experienţă, probleme şi direcţii de perfecţionare. Chișinău: Print-Caro, 2011, 456 p. [sursă on-line]. [citat: 
01.09.2020]. Disponibil: 
http://dspace.uasm.md/bitstream/handle/123456789/248/cont_stoc.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

7. GRIGOROI, L.; BÎRCĂ, A. Ghid la contabilitatea întreprinderii. Chişinău: ASEM, 2009, 121 p. 
8. NEDERIŢĂ, A. Corespondenţa conturilor contabile: conform prevederilor S.N.C. şi Codului fiscal. 

Chişinău: Contabilitate şi audit, 2007, 640 p.; 
9. NEEDLES, B. E. Jr.; ANDERSON, H.,R.; CALDWELL, J. C.; TRAD. R. Leviţchi. Principiile de bază ale 

contabilităţii - Ediţia a cincea. Chişinău: ARC, 2000, 1269 p. 
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FIŞA UNITĂŢII DE CURS  
FISCALITATE 

 
Codul unităţii de curs/ modulului în programul de studii: S.03.O.124 
Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 041. Ştiinţe economice 
Codul şi denumirea domeniului general de formare profesională: 0411 Contabilitate 
Codul şi denumirea specialităţii: 0411.1 Contabilitate 
Facultatea responsabilă de unitatea de curs: Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 
Catedra responsabilă de unitatea de curs: Catedra de ştiinţe economice 
Număr de credite ECTS: 5 
Anul şi semestrul în care se predă: Anul II, semestrul 3 
Titularul: dr., conf. univ. Alla TRUSEVICI, asist. univ. Corina NICHITCIN  
Descriere succintă a corelării/integrării unităţii de curs cu/în programul de studii: Unitatea de curs 
„Fiscalitate” are o importanţă deosebită în formarea specialiştilor economişti, reprezentînd o treaptă necesară pentru 
crearea și consolidarea unui sistem de cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice în domeniul fiscal, care va permite 
viitorilor specialişti să facă faţă cerinţelor crescânde ale economiei de piaţă, fiind competitivi pe piața muncii. 
Unitatea de curs „Fiscalitate” abordează cercul de probleme legate de organizarea relaţiilor fiscale care apar între 
contribuabil şi bugetul de stat  în condiţiile economiei de tranziţie şi a celei de piaţă. Astfel, se studiază 
particularităţile tuturor taxelor şi impozitelor practicate în Republica Moldova şi se examinează atît la nivel teoretic 
cît şi aplicativ modalităţile de calcul şi de trecere în cont a impozitelor, perioadele fiscale pentru fiecare tip de 
impozite sau taxe, mărimea şi modalităţile de obţinere a  facilităţilor fiscale precum şi modul de perfectare a 
declaraţiilor fiscale. Se examinează răspunderea contribuabilului pentru neonorarea obligaţiilor sale faţă de bugetul 
de stat privind achitarea impozitelor şi taxelor şi alte aspecte ce ţin de raporturile care apar între contribuabil şi stat  
în procesul desfășurării activităţii economice. 
Competenţe prealabile:  
 cunoaşterea conceptelor teoretice cu privire la impozite și taxe; 
 cunoaşterea apariţiei impozitelor; 
 clasificarea impozitelor după diferite criterii; 
 determinarea rolului impozitelor şi taxelor la nivel micro şi macroeconomic şi a impactului acestora asupra 
economiei; 
 cunoaşterea organelor cu atribuţie fiscală; 
 cunoaşterea conceptului de politică fiscală. 
Competenţe dezvoltate în cadrul unităţii de curs: 
Competenţe profesionale: 
CP1. Operarea cu fundamentele ştiinţifice ale economiei şi ale contabilităţii, precum şi utilizarea acestor noţiuni în 
comunicarea profesională.  
CP3. Elaborarea, proiectarea şi analiza alternativelor de contabilizare a operaţiilor/situaţiilor economice. 
CP5. Proiectarea activităților proprii ale specialistului în domeniu, utilizând cunoștințele acumulate în studierea 
unităților de curs fundamentale și de specialitate. 
Competenţe transversale: 
CT2. Identificarea corectă a rolurilor și a responsabilităților în echipe pluridisciplinare de lucru, aplicarea 
tehnicilor/principiilor de relaționare eficientă în procesul lucrului în echipă. 
CT3. Valorificarea principiului de perfecţionare continuă, utilizarea oportunităţilor de formare continuă, a 
instrumentelor şi a resurselor de învăţare pentru dezvoltarea profesională şi personală. 
Finalităţi de studii realizate la finele unităţii de curs: 
La finalizarea studierii unităţii de curs studentul va fi capabil: 
 să examineze și să aplice prevederile actelor normative şi legislative cu atribuţie fiscală în Republica Moldova; 
 să aplice deducerile fiscale și/sau scutirile, efectuînd calcule specifice pentru stabilirea mărimii venitului 
impozabil; 
 să calculeze sumele datorate bugetului de stat pentru diferite tipuri de impozite şi taxe, aplicînd cotele de 
impozitare corespunzătoare scutirile la care contribuabilul are dreptul; 
 să  identifice cazurilor de trecere în cont a impozitelor și taxelor; 
 să perfecteze declaraţiile şi dările de seamă fiscale, stabilind sumele de amenzi şi penalităţi aferente diferitor 
situaţii de încălcare fiscală. 
Unităţi de învăţare: Bazele impozitării. Sistemul fiscal al Republicii Moldova. Impozitul pe venit aferent 



 

 
 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 
Catedra de ştiinţe economice 

  
 

62 
 

persoanelor care practică activitatea de antreprenoriat. Impozitul pe venit reţinut la sursa de plată. Taxa pe valoare 
adăugată. Accizele. Impozitul privat. Taxele rutiere şi taxele vamale. Impozitul pe bunurile imobiliare, impozitul 
funciar și impozitul pe avere. Taxele pentru resursele naturale. Taxele locale. 
Studiu individual:  
 studierea prevederilor cadrului normativ de reglementarea a sistemului de impozite și taxe în Republica 
Moldova; 
 pregătirea unui referat în baza temei propuse spre cercetare în mod individual; 
 rezolvarea aplicaţiilor practice atât în grup cât şi individual; 
 întocmirea declarațiilor și dărilor de seamă fiscale. 
Strategii de predare – învăţare: prelegerea, prelegerea-discuţie, prelegerea cu caracter problematic, seminar cu 
folosirea metodei analizei situaţiilor concrete, metode intuitive de învăţare creativă (brainstorming, problematizarea, 
metoda cazului). 
Strategii de evaluare: teste de evaluare periodică, curentă şi finală, prezentarea politicilor contabile, lucrări de 
control, portofoliul aferent lucrului individual. 
Nota semestrială (Ns) se calculează ca medie aritmetică dintre: 

a) media notelor obţinute la evaluările curente (Ec);  
b) media notelor obţinute în cadrul evaluărilor periodice (Ep); 
c) nota/media pentru lucrul individual (Li). 

Ns = 
	

 
Evaluarea finală se realizează sub formă de examen scris. Nota finală se calculează conform formulei: 

Nf 4,06,0  NeNs , 
unde Nf – nota finală; Nc – nota semestrială; Ne – nota de la examen. 
Bibliografie 
Obligatorie: 

1. Codul Fiscal al Republicii Moldova pe anul curent, cu modificările şi completările în vigoare. [sursa on-
line]. [citat: 01.09.2020]. Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122989&lang=ro#; 

2. Legea cu privire la tariful vamal nr. 1380-XIII din 20.11.1997. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
ediţie specială din 01.01.2007, cu modificările şi completările în vigoare; 

3. Rеgulаmеntul privind еvidеnțа și саlсulаrеа amortizării mijloасеlor fixе în sсopuri fisсаlе, aprobat prin 
Hotărârеа Guvеrnului Rеpubliсii Moldovа nr. 704 din 27.12.2019. In: Monitorul Ofiсiаl аl Rеpubliсii Moldovа, nr. 
400-406 din 31.12.2019, cu modificările în vigoare; 

4. Catalogul mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 941 din 22.12.2020. In: 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr 372 –382  din 31.12.2020; 

5. Hotărâreа Guvernului Republicii Moldovа nr. 693 din 11.07.2018 pentru аprobаreа  Regulamentului cu 
privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice 
care practică activitate de întreprinzător; Regulamentului cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente 
impozitului pe venitul persoanelor fizice rezidente cetățeni ai Republicii Moldova; Regulamentului cu privire la 
impozitul pe venitul nerezidenților. In: Monitorul Oficiаl аl Republicii Moldovа, nr. 295-308 din 10.08.2018; 

6. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea regulamentului privind restituirea TVA nr. 93 
din 01.02.2013. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 27-30 din 08.02.2013; 

7. BALABAN, E. Fiscalitatea agenţilor economici. Chişinău, firma Ed. - poligr. „Elena V. I.”, 2008, 161 p.; 
8. HÎNCU, R. şi alţii. Metode şi tehnici fiscale. Curs universitar. Chişinău, ASEM, 2005, 261 p.; 
9. SECRIERU, A., DRAGOMIR, L., PETROAIA, A. Impozite și taxe locale. Ghidul autorităților publice 

locale. Chișinău: 2016, 108 p. [sursă online]. [citat: 01.09.2020]. Disponibil: http://infoeuropa.md/files/impozitele-
si-taxele-locale.pdf  
Suplimentară: 

1. Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr 172 din 19.12.2019. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr 
393 – 399 din 27.12.2019; 

2. Legea fondului rutier nr. 720 – XIII din 02.02.1996. Republicată  în temeiul Legii nr. 92-XV din 1 aprilie 
2004.  In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 247 – 251 din 17.12.2010, cu modificările şi completările în 
vigoare; 

3. Codul vamal. Nr. 1149 din 2 iulie 2000. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 
01.01.2007, cu modificările şi completările în vigoare; 

4. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a 
facilităţilor fiscale nr. 145 din 26.02.2014. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 49-52 din 28.02.2014; 

5. Legea privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte 
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normative nr. 60 din 23.04.2020. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 108-109 din 25.04.2020; 
6. ALEXANDRU, F. Fiscalitatea şi preţurile în economia de piaţă. Bucureşti: Ed. Economică, 2002 – 304 p.; 
7. BUCUR, V., ŢURCANU, V., GRAUR, A. Contabilitatea impozitelor. Chişinău: ASEM, 2016, 618 p. 
8. COBZARI, L., KUZMINA, O., MORARU, T. Administrarea fiscală. Curs universitar. Chişinău: ASEM, 

2007 – 478 p.; 
9. IALOMIŢIANU, Gh. Fiscalitate: teorii şi tehnici fiscale. Braşov, Infomarket, 2008, 180 p.; 
10. STRATULAT, O. Impozitele. Abordare teoretică. Chişinău: Ed. Evrica, 2004, 95 p.; 
11. КОЖОКАРЬ, Т. Налогообложение в Республике Молдова. Chişinău: ACAP, 2005, 235 p. 
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FIŞA UNITĂŢII DE CURS  
ANALIZA ACTIVITĂŢII ECONOMICO-FINANCIARE 

 
Codul unităţii de curs/ modulului în programul de studii: F.04.O.027 
Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 041. Ştiinţe economice 
Codul şi denumirea domeniului general de formare profesională: 0411. Contabilitate 
Codul şi denumirea specialităţii: 0411.1 Contabilitate 
Facultatea responsabilă de unitatea de curs: Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 
Catedra responsabilă de unitatea de curs: Catedra de ştiinţe economice 
Număr de credite ECTS: 5 
Anul şi semestrul în care se predă: Anul II, semestrul 4 
Titularul: dr., conf. univ. Gheorghe BULAT, asist. univ., Lilia DUMBRAVANU  
Descriere succintă a corelării/integrării cursului cu/în programul de studii: Analiza economico-financiară a 
unităţilor economice se ocupă cu studierea fenomenelor şi proceselor economice care au loc la nivelul acestor 
unităţi, a rezultatelor economico-financiare obţinute, în raport cu sarcinile programate, stabilirea cauzelor care 
provoacă abateri şi desfăşurarea fenomenelor analizate şi luarea măsurilor pentru reglarea şi optimizarea întregii 
activităţi. Acest curs vine în ajutorul studenţilor prin crearea deprinderilor de a lucra cu sursele de informaţie pentru 
determinarea indicatorilor şi factorilor de influenţă. Competenţele şi deprinderile însuşite permit studentului să fie 
angajat al oricărei unităţi economice. Însuşirea acestui curs va fi mai reuşită după ascultarea cursurilor 
„Contabilitatea financiară”, „Statistica”, „Macroeconomia”. 
Scopul cursului este formarea unei gândiri analitice şi practice la studenţi prin intermediul bazelor metodologice şi 
inovaţiilor în cadrul activităţii întreprinderii. 
Competenţe prealabile:  
- înţelegerea esenţei fenomenelor şi proceselor economice;  
- evidenţierea legăturii şi dependenţelor reciproce;  
- divizarea, sistematizarea şi modelarea datelor economice;  
- înţelegerea importanţei firmei în economia de piaţă;  
- cunoaşterea noţiunilor cheie din cursurile „Statistica”, „Contabilitatea financiară”, „Teoria economică I şi II”. 
Competenţe dezvoltate în cadrul unităţii de curs: 
Competenţe profesionale: 
CP2. Elaborarea modelelor pentru descrierea şi contabilizarea operaţiunilor economice. 
CP3. Elaborarea, proiectarea şi analiza alternativelor de contabilizare a operaţiilor/situaţiilor economice. 
CP5. Proiectarea activităţilor proprii ale specialistului în domeniu, utilizând cunoștințele acumulate în studierea 
unităților de curs fundamentale și de specialitate.  
CP6. Prelucrarea datelor / informaţiilor, analiza şi interpretarea lor. 
Finalităţi de studii realizate la finele unităţii de curs: 
La finalizarea studierii unităţii de curs studentul va fi capabil: 
- să analizeze indicatorii de bază la nivel microeconomic şi macroeconomic; 
- să determine nivelul rezervelor; 
- să poată folosi modurile de măsurare a influenţei factorilor; 
- să formuleze concluzii, reieşind din analiza indicatorilor; 
- să aranjeze documentar rezultatele analitice. 
Unităţi de învăţare: Obiectul de studiu şi metoda analizei. Metode ale analizei cantitative a fenomenelor 
economico-financiare. Analiza programului de producţie şi comercializare. Analiza asigurării cu resurse umane şi a 
fondului remunerării muncii. Analiza asigurării şi utilizării mijloacelor fixe. Analiza aprovizionării şi asigurării 
întreprinderii cu resurse materiale şi a eficienţei utilizării acestora. Analiza costurilor şi cheltuielilor întreprinderii. 
Analiza rezultatelor financiare din activitatea întreprinderii. Analiza situaţiei patrimoniale. Analiza intensităţii şi 
eficienţei patrimoniului întreprinderii. Analiza solvabilităţii şi riscului de faliment al întreprinderii. 
 Studiu individual: 
 studierea surselor bibliografice obligatorii şi conspectelor temelor unităţii de curs, elaborate de cadrul didactic; 
 studierea cadrului legal referitor la finanţele publice; 
 realizarea sarcinilor individuale; 
 elaborarea unui referat pe o temă selectată din lista de subiecte ale referatelor; 
 rezolvarea testelor de autoevaluare 



 

 
 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 
Catedra de ştiinţe economice 

  
 

65 
 

Strategii de predare – învăţare: prelegerea, prelegerea-discuţie, prelegerea cu caracter problematic, seminarul cu 
utilizarea mesei rotunde, seminar cu folosirea metodei analizei situaţiilor concrete, metode intuitive de învăţare 
creativă (brainstorming, discuţie Panel, problematizarea, metoda cazului). 
Strategii de evaluare: teste de evaluare periodică, curentă şi finală, prezentarea referatelor, lucrări de control, 
lucrări de control, examen scris. 
Nota semestrială (Ns) se calculează ca medie aritmetică dintre: 

a) media notelor obţinute la evaluările curente (Ec);  
b) media notelor obţinute în cadrul evaluărilor periodice (Ep); 
c) nota/media pentru lucrul individual (Li). 

Ns = 
	

 
Evaluarea finală se realizează sub formă de examen scris. Nota finală se calculează conform formulei: 

Nf 4,06,0  NeNs , 
unde Nf – nota finală; Nc – nota semestrială; Ne – nota de la examen. 
Bibliografie 
Obligatorie: 
1. AMARFII RAILEAN, N. Diagnosticul potenţialului economic al întreprinderii. Bălţi: Presa universitară 
bălţeană, 2013. 184 p. 
2. BĂLĂNUŢĂ, V. Analiza gestionară. Ch.: Combinatul poligraf., 2003 120 p. 
3. BREZEANU, P.; BOŞTINARU, A.; PRAJIŞTEANU, B. Diagnostic financiar: instrumente de analiză 
financiară. Bucureşti: Ed. Economică, 2013, 528 p.  
4. DINU, E. Analiza economică şi financiară a firmei. Bucureşti: ASE, 2013, 165 p. 
5. ŢIRIULNICOVA, N.; PALADI, L. Analiza rapoartelor financiare: manual. Ch: F.E.P. „Tipografia Centrală”, 
2004. 384 p. 
6. GORTOLOMEI, V. Bazele analizei activităţii economice (curs universitar). Ch.: Ed. ASEM, 2006, 173 p. 
7. MIHAILESCU, N., RĂDUCAN, M. Analiza economico-financiară. Editura Victor, Bucureşti, 2005. 
Suplimentară: 
1. BĂRBULESCU, C. Diagnosticarea întreprinderilor în dificultate economică. Strategii şi politici de redresare şi 
dinamizare a activităţii. Bucureşti: Ed. Economica, 2012, 319 p. 
2. HRISTEA, Anca Maria. Analiza economică şi financiară a activităţii întreprinderii, vol. II. Bucureşti: Ed. 
Economică, 2013, 284 p.  
3. MĂRGULESCU D, ŞERBAN E.; VASILE, E. Analiza economico-financiară. Bucureşti: Ed. Bren, 2011, 403 p. 
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FIŞA UNITĂŢII DE CURS  
CONTABILITATE FINANCIARĂ II 

 
Codul unităţii de curs/ modulului în programul de studii: S.04.O.128 
Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 041. Ştiinţe economice 
Codul şi denumirea domeniului general de formare profesională: 0411 Contabilitate 
Codul şi denumirea specialităţii: 0411.1 Contabilitate 
Facultatea responsabilă de unitatea de curs: Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 
Catedra responsabilă de unitatea de curs: Catedra de ştiinţe economice 
Număr de credite ECTS: 5 
Anul şi semestrul în care se predă: Anul II, semestrul 4 
Titularul: dr., conf. univ. Nelli AMARFII-RAILEAN, asist. univ. Corina NICHITCIN  
Descriere succintă a corelării/integrării unităţii de curs cu/în programul de studii: Unitatea de curs 
„Contabilitatea financiară IIˮ este una din disciplinele fundamentale prevăzute pentru pregătirea specialiştilor în 
domeniul economic la specialitatea 0411.1 „Contabilitateˮ, care are menirea de a prezenta sisteme, principii, metode 
şi tehnici de organizare a contabilităţii vizînd următoarele compartimente: capitalul propriu, datoriile, veniturile și 
cheltuielile, costurile de producție, prezentarea situațiilor financiare ale entității. Prin scopul său unitatea de curs 
„Contabilitatea financiară II”  îşi propune să formeze la studenţi o gândire economică şi deprinderi practice privind 
modul de ținere a evidenţei contabile la unităţile economice și valorificarea informaţiei contabile în activităţile 
manageriale din cadrul entităţilor patrimoniale. 
Competenţe prealabile:  
 cunoaşterea noţiunilor de: active, pasive, capital propriu, datorii, venituri, cheltuieli, costuri, debit, credit, situații 
financiare, rezerve, rezultat financiar etc.; 
 diferențierea principiilor contabilităţii financiare; 
 recunoașterea și evaluarea atît inițială cît și ulterioară a elementelor patrimoniale pecum: imobilizările, stocurile, 
creanțele, investițiilor imobiliare și financiare; 
 estimarea rolului politicilor contabile în organizarea contabilităţii entității economic; 
 utilizarea planului de conturi contabile; 
 descrierea particularităţilor sistemului contabil al Republicii Moldova. 
Competenţe dezvoltate în cadrul unităţii de curs: 
Competenţe profesionale: 
CP1. Operarea cu fundamentele ştiinţifice ale economiei şi ale contabilităţii, precum şi utilizarea acestor noţiuni în 
comunicarea profesională.  
CP2. Elaborarea modelelor pentru descrierea şi contabilizarea operaţiunilor economice. 
CP3. Elaborarea, proiectarea şi analiza alternativelor de contabilizare a operaţiilor/situaţiilor economice. 
CP4. Argumentarea metodelor de contabilitate concrete utilizând concepte, teorii şi raţionamente legislativ-
economice.  
Competenţe transversale: 
CT3. Valorificarea principiului de perfecţionare continuă, utilizarea oportunităţilor de formare continuă, a 
instrumentelor şi a resurselor de învăţare pentru dezvoltarea profesională şi personală. 
Finalităţi de studii realizate la finele unităţii de curs: 
La finalizarea studierii unităţii de curs studentul va fi capabil: 
 să aplice prevederile legislaţiei în vigoare privind contabilizarea capitalului propriu, datoriilor, veniturilor, 
cheltuielilor, costurilor; 
 să perfecteze documente primare, registre contabile; 
 să determine rezultatul financiar total la sfîrșitul perioadei de gestiune, cu contabilizarea tuturor operațiilor 
aferente închiderii conturilor de venituri și cheltuieli; 
 să gîndească contabil, justificînd utilizarea metodelor şi tehnicilor de evidenţă contabilă a diferitor operaţii 
economice supuse reflectării în contabilitate;  
 să analizeze informația conținută în situațiile financiare ale unui agent economic. 
Unităţi de învăţare: Contabilitatea capitalului propriu. Contabilitatea datoriilor financiare și comerciale. 
Contabilitatea datoriilor calculate curente. Contabilitatea veniturilor. Contabilitatea cheltuielilor . Contabilitatea 
costurilor de producție. Situațiile financiare ale agenților economici. 
Studiu individual:  
 studierea aprofundată a prevederilor cadrului normativ de reglementare a evidenței contabile; 
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 realizarea sarcinilor teoretice de autoverificare a cunoștințelor; 
 elaborarea unui referat pe o temă selectată din lista de subiecte ale referatelor; 
 utilizarea documentelor primare în contabilizarea operațiunilor economice; 
 rezolvarea aplicaţiilor practice atât în grup cât şi individual. 
Strategii de predare – învăţare: prelegerea, prelegerea-discuţie, prelegerea cu caracter problematic, seminarul cu 
utilizarea mesei rotunde, seminar cu folosirea metodei analizei situaţiilor concrete, metode intuitive de învăţare 
creativă (brainstorming, problematizarea, metoda cazului). 
Strategii de evaluare: teste de evaluare periodică, curentă şi finală, prezentarea referatelor, lucrări de control, 
portofoliul aferent lucrului individual. 
Nota semestrială (Ns) se calculează ca medie aritmetică dintre: 

a) media notelor obţinute la evaluările curente (Ec);  
b) media notelor obţinute în cadrul evaluărilor periodice (Ep); 
c) nota/media pentru lucrul individual (Li). 

Ns = 
	

 
Evaluarea finală se realizează sub formă de examen scris. Nota finală se calculează conform formulei: 

Nf 4,06,0  NeNs , 
unde Nf – nota finală; Nc – nota semestrială; Ne – nota de la examen. 
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