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S.07.A.059 CONTABILITATEA ȘI MANAGEMENTUL FINANCIAR 

1. Date despre disciplină 

Facultatea  Electronică și Telecomunicații 

Catedra/departamentul Telecomunicații 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 521.8 Inginerie și management în telecomunicații (IMTC) 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

IV (învăţământ cu frecvenţă); 
V (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

7 
 

9 

E 
 

E 
 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

A - unitate de 
curs obțională 

5 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 

planul de 

învățământ 

Din care Tipul 

formei de 

învățământ 

Lucrare de 

verificare Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Seminar Laborator Studiul materialului 

teoretic , Lucrare de 

control 

150 45 30 - 75 zi + 

150 12 8 - 130 fr + 

 

 
3. Precondiţii de acces la disciplină 

Conform planului de învăţământ      Teoria economică, economia ramurii, bazele managementului, 
managementul întreprinderii, statistica economică. 

Conform competenţelor       Evaluarea patrimoniului, măsurarea rezultatelor și modalitățile de 
finanțare a unei entități economice. Analiza  activelor și a pasivelor, 
oferind suportul necesar adoptării deciziilor financiare și administrării 
finanțelor încercînd să facă posibilă analiza și anticiparea eșecului unei 
entități economice.   
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4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi 
calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în 
timpul cursului. 

Laborator/seminar Studenţii vor fi orientați atât spre pregătirea curentă pentru fiecare oră de seminar 
(studierea notelor de conspect, a manualelor şi altei literaturi de specialitate; rezolvarea 
exerciţiilor şi problemelor de consolidare a materialului; prezentarea de referate şi 
comunicări tematice, la alegere; ş.a.), cât şi  realizarea unei lucrări individuale obligatorii 
sub formă de caiet de sarcini. Realizarea acestui produs, evaluat cu o notă suficientă, 
reprezintă una din condiţiile obligatorii pentru admiterea la examen a studentului. 
 

 

5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

 

 Aplicarea  la nivel de echipă a capacităţilor necesare contabilului pentru comunicarea 
eficientă cu grupul de muncă din care face parte şi cu reprezentanţii instituţiilor cu 
care întră în contact; 

 Să cunoască principiile şi metodele gestiunii financiare în cadrul întreprinderilor;  

 Să ajusteze activitatea financiară a întreprinderii la cerinţele pieţei, să adopte decizii 
optime de finanţare şi de repartizare a profitului, să analizeze rezultatele financiare şi 
să explice impactul factorilor interni şi externi; 

 Determinarea rolului contabilităţii în cadrul sistemului informaţional şi argumentarea 
esenţei contabilităţii; caracterizarea patrimoniul entităţii ca obiect de studiu a 
contabilităţii; 

 Clasificarea veniturilor şi cheltuielilor entităţii economice; 

 Descrierea criteriilor de grupare a posturilor de activ şi pasiv ale bilanţului contabil  şi 
descrierea modificărilor ce intervin în bilanţ sub influenţa operaţiunilor economice 
efectuate în perioada de gestiune;  

 Descrierea structurii conturilor contabile, funcţiilor îndeplinite de conturile contabile 
şi conţinutului conturilor de activ şi pasiv; 

 Aplicarea Standardelor Naționale Contabile la înregistrarea operaţiilor economice în 
contabilitate;  

 Să întocmirea registrelor contabile în funcţie de tipul şi regimul acestora cu 
respectarea regulelor stabilite conform  actelor normative în vigoare şi clasificarea 
componenţei Situaţiilor financiare, colectarea datelor necesare în scopul întocmirii 
acestora; 

 Să aplice metode cantitative şi calitative de analiza şi prelucrare a informaţiei cu 
caracter financiar;  

 Să formuleze şi să elaboreze sarcini aferente diverselor aspecte ale activităţilor 
financiare. 

 

 
 

6. Obiectivele disciplinei 
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Obiectivul general Să descrie patrimoniul entităţii economice ca obiect de studiu a contabilităţii. 
Însuşirea metodelor, procedeelor de analiză şi a indicatorilor situaţiei financiare a 
întreprinderii. 

Obiectivele specifice  Să clasifice activele şi pasivele; 
 Să determine modificările ce intervin în bilanţ sub influenţa operaţiunilor 

economice; 
 Să stabilească rolul corespondenţei conturilor la întocmirea formulelor 

contabile; 
 Să determine legătura reciprocă dintre conturi şi bilanţ; 
 Să stabilească conturile sintetice utilizate pentru evidenţa mijloacelor 

procurate şi vîndute; 
 Să determine rezultatul financiar pe baza veniturilor şi cheltuielilor; 
 Să argumenteze metodele de evaluare a mijloacelor în contabilitatea curentă; 
 Să determine metodele de reglementare a discordanţelor depistate la 

efectuarea inventarierii; 
 Să determine costul efectiv de producţie pe seama costurilor; 
 Analiza situaţiei economico-financiară a întreprinderii;  
 Utilizarea levierului în procesele de previziune financiară şi de fundamentare a 

deciziilor manageriale; 
 Analiza şi selectarea proiectelor de investiţii în baza criteriilor de risc şi 

eficienţă; 
 Selectarea surselor de finanţare pentru realizarea proiectelor de investiţii; 
 Analiza politicii de finanţare pe termen lung şi scurt a întreprinderii; 
 Analiza gestiunii activelor curente şi recomandarea de căi pentru 

perfecţionarea ei; 
 Selectarea politicii optimale de dividend şi calcularea dividendelor; 
 Utilizarea metodelor de adoptare a deciziilor financiare în condiţii de 

certitudine, incertitudine şi risc; 
 Identificarea şi analiza riscurilor financiare; 
 Analiza diverselor oportunităţi de repartizare a profitului întreprinderii; 
 Depistarea semnelor unei situaţii de criză, stabilirea cauzelor şi factorilor care 

au cauzat deteriorarea situaţiei financiare şi propunerea de căi de ameliorare a 
situaţiei; 

 Elaborarea de măsuri de perfecţionare a mecanismului financiar al 
întreprinderii. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Conţinutul disciplinei 
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Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Noțiuni privind contabilitatea funcțiile  și principiile de bază ale 

acesteia 

2 0,5 

T2. Obiectul şi metoda de studiu a contabilităţii 2 1 

T3. Bilanþul contabil – procedeu al dublei reprezentãri a patrimoniului 2 0,5 

T4. Conturile contabile şi dubla înregistrare – metode utilizate în ramura 

TLC. 

2 0,5 

T5. Planul de conturi. 2 0,5 

T6. Metodica contabilităţii operaţiunilor economice de bază.  0,5 

T7. Evaluarea şi calculaţia – utilizate în TLC  2 0,5 

T8. Documentarea operaţiunilor economice – procedeu al metodei 

contabilității 

2 0,5 

T9.  Inventariarea- procedeu al metodei contabilităţii. 2 0,5 

T10. Registrele şi forme ale contabilităţii. 2 0,5 

T11. Organizarea contabilităţii în cadrul activităţii economice  2 0,5 

T 12. Contabilitatea  imobilizrilor necorporale în ramura de TLC. 2 0,5 

T 13. Contabilitatea imobilizărilor corporale în ramura de TLC 2 0,5 

T14. Introducere în managementul financiar 2 0,5 

T15. Bazele metodologice de elaborare a sistemelor de asigurare a 

Managementului Financiar 

2 0,5 

T16. Valoarea în timp a banilor 2 0,5 

T 17. Evaluarea obligaţiunilor şi a acţiunilor 2 0,5 

T18. Evaluarea riscului 
2 0,5 

T 19. Decizii financiare în condiţiile modificării preţurilor 
2 0,5 

T 20. Gestiunea activelor curente 
2 0,5 

T 21. Gestiunea pasivelor curente 
2 0,5 

T22. Costul şi structura capitalului 2 0,5 

T 23. Politici de dividende 1 0,5 

Total 45 12 

Tematica activităţilor didactice Numărul de ore 
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învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LP1. Noțiuni privind contabilitatea și principii de bază ale acesteia 2 0,5 

LP2. Obiectul şi metoda de studiu a contabilităţii 2 0,5 

LP3. Bilanţul contabil – element de bază al metodei contabilităţii 2 0,5 

LP4. Contul: noțiuni, tipuri, clasificări. 2 0,5 

LP5. Caracteristica, structura şi componenţa Planului de conturi. 2 0,5 

LP6. Noţiunea de evidenţă a procurării mijloacelor.  0,5 

LP7. Noţiuni privind evaluarea elementelor patrimoniale, obiecte şi 

formele ei. 

2 0,5 

LP8. Noţiunea şi funcţiile documentelor. Clasificarea documentelor.  2 0,5 

LP9. Noţiunea, importanţa şi tipurile inventarierii 2 0,5 

LP10. Caracteristica registrelor contabile şi clasificarea lor.  2 0,5 

LP11. Baza normativă a contabilităţii RM. Legătura dintre contabilitatea 

financiară şi contabilitatea de gestiune. 

2 0,5 

LP12. Sistemul de asigurare metodologică a Managementului Financiar. 

Sistemul de asigurare informaţională a Managementului Financiar. 

2 0,5 

LP11. Valoarea în timp a banilor 2 0,5 

T 14. Metode de Evaluare a obligaţiunilor şi a acţiunilor 2 0,5 

LP15. Evaluarea riscului 2 0,5 

TOTAL 30 8 

 
 

8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. Briciu Sorin, Sorinel Că puş neanu, Letiţ ia Maria Rof, Dan Topor. Contabilitatea 
ş i controlul de gestiune, instrumente pentru evaluarea performanţ ei entită ţ ii.- 
Alba Iulia, Editura Aeternitas, 2010; 

2. Onofrei M., Management financiar.-  Editura CH Beck, Bucureş ti, 2006; 
3. Opran C., Stan S., Spânu P., Managementul proiectelor.  Editura Comunicare.ro, 

2007. 

 

Suplimentare 1. Ipati Ghenadie. Contabilitatea întreprinderilor mici ş i mijlocii: Îndrumar. – 
Chiş ină u, F.E., 2003; 

2. Oprea Că lin, Ristea Mihai. Bazele contabilită ţ ii. - Bucureş ţ i, Ed. Did. ş i Ped., 
2003; 

3. Ipati Ghenadie. Contabilitatea întreprinderilor mici ş i mijlocii: Îndrumar. – 
Chiş ină u, F.E., 2003; 

4. Oprea Că lin, Ristea Mihai. Bazele contabilită ţ ii. - Bucureş ţ i, Ed. Did. ş i Ped., 
2003; 

5. Цу р к а ну  Вио р е л , Ба же ня н  А . Ос но в ы б у х у ч е т а . – Chiş ină u, 

ASEM, 2003; 
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6. Creţ ul Alisa. Bazele contabilită ţ ii: practicum. – Chiş ină u, Evrica, 2003; 
7. Maistrenco Iurie, Morozov Gleb, Moghiliova Irina. Aspectele juridice ale 

antreprenoriatului: Ghid pentru antreprenori, instructori ş i consultanţ i. – 
Chiş ină u, Bons Offices, 2003; 

8.  Ionaş cu Ion. Dinamica doctrinelor contabilită ţ ii contemporane: Studii privind 
paradigmele ş i practicile contabilită ţ ii. – Bucureş ti, Ed. economică , 2003; 

9.  Mocanu M., Schuster C., Managementul proiectelor. - Bucureş ti,  Editura All Beck, 
2004;  

10.  Perochon Claude, Dubrule Louis. Contabilitate. - Bucureş ţ i, Ed. Did. ş i Ped., 

2005; 
 Briciu Sorin. Contabilitate managerială , Aspecte teoretice ş i practice. – Bucureş ti, 

Editura Economică , Bucureş ti, 2006 
 

 

9. Evaluare 

Periodică 
Curentă 

Studiu 

individual 
Proiect/teză Examen 

EP 1 EP 2 

15% 15% 15% 15% - 40% 

Standard minim de performanţă: Prezenţa şi activitatea la prelegeri, lecţii practice şi lucrări de 

laborator; 

Obţinerea notei minime de „5” la ambele atestări ce ţin seama de activităţile studentului la prelegeri, 

lecţii practice şi lucrări de laborator; 

Obţinerea notei minime de „5” la proiectul de an. 

Obţinerea notei minime de „5” la examenul final. 

 
 
 
 
 
 


