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EVIDENTA CONTABILA ASISTATA DE CALCULATOR   

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Inginerie Mecanica Industriala si Transporturi  

Catedra/departamentul Inginerie si Management Industrial  

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 521.8.1 Inginerie si Management in Constructia de Masini  

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

III (învăţământ cu frecvenţă); 
IV (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

6; 
7 E 

S – de 
specialitate 
obligatorii  

O - unitate de 
curs 

obligatorie  
5 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

150 zi 15 45  30 60 

150 fr 6 12  30 102 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Microeconomia, Macroeconomie, Marketing, Management General, 
Managementul Financiar/ Activitatea Institutiilor Financiare 

Conform competenţelor Racordarea cunoştinţelor, principiilor şi metodelor ştiinţelor tehnico-
economice la procesele de producere. Evaluarea şi monitorizarea 
situaţiilor economico-financiară a întreprinderilor din domeniu. 

 
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 perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. 
Termenul de predare a lucrării de laborator – o săptămână după finalizarea acesteia. 
Pentru predarea cu întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 1pct./săptămână de 
întârziere. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CPL 2. Racordarea cunoştinţelor, principiilor şi metodelor ştiinţelor tehnico-economice la 
procesele de producere a semifabricatelor, pieselor, produselor şi asamblarea lor în 
echipamente finale, specifice ramurii. 

C2.1. Definirea principiilor şi metodelor din ştiinţele tehnice şi şi economice pentru 
efectuarea analizei funcţionalităţii întreprinderilor din domeniu. 
 Cunoaşterea relaţiilor întreprindere - furnizor, întreprindere - client, întreprindere - 

partener de afaceri, întreprindere – bancă; 
 Abilităţi de performare a rezultatelor obţinute pentru a determina rezultatelor  
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deciziile  corespunzătoare; 
 Dezvoltarea cunoştinţelor si practicilor specifice şi competenţe necesare 

specialiştilor  în organizarea şi conducerea entitatii economice moderne. 
C2.4. Analiza comparativă şi evaluarea critică a principalelor metode de organizare şi 

gestionare a proceselor de producţie din domeniu. 
 Dezvoltarea competetelor profesionale care sa permita în condiţiile complexificării 

mediului de afaceri şi ale exigenţelor dezvoltării durabile furnizarea de informaţii 
pentru luarea deciziilor, măsurarea şi gestionarea performanţei, optimizarea 
contabilă şi fiscală. 

CPL 3. Utilizarea unor aplicaţii software şi a tehnologiilor informaţionale în efectuarea 
calculelor economice pentru proiectarea ciclurilor de producţie în funcţie de gradul 
de specializare a întreprinderilor din domeniu 

C3.2.  Utilizarea cunoştinţelor de bază prin aplicarea softurilor şi a TI în explicarea şi 
interpretarea conceptelor, procedeelor, tehnicilor şi metodelor necesare pentru 
rezolvarea sarcinilor specifice domeniului. 

 Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi de informaţii din punct de vedere 
cantitativ şi calitativ la nivel microeconomic pentru luarea deciziilor de management 
financiar-contabil; 

 Utilizarea tehnologiilor informatice în domeniul financiar contabil la nivel de 
societate comercială;  

 
C3.3. Aplicarea principiilor tehnico-economice şi a metodelor  manageriale prin intermediul 

softurilor şi TI în proiectarea ciclurilor de producţie din domeniu. 
 Aplicarea tehnicilor şi procedurilor de evidenţă operativă specifice contabilităţii 

financiare şi de gestiune; 
 Aptitudini practice de utilizare a calculatorului şi a soft-urilor specifice domeniului 

pentru realizarea lucrărilor de evidenţă contabilă şi gestiune fiscală; 
 Înţelegerea şi cunoaşterea economiei întreprinderii şi a fenomenelor la nivel 

microeconomic; 
CPL 4. Proiectarea ciclurilor de producţie şi a proceselor asociate activităţii de bază. 
C4.2. Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea procedeelor, 

tehnicilor şi metodelor principale de proiectare a proceselor de producţie de bază şi 
asociate acestora. 
 Aplicarea tehnicilor şi procedurilor de înregistrare operativă specifice instituţiilor 

de credit; 
 Executarea de sarcini operative de control la nivelul entităţilor publice şi private; 
 Realizarea gestiunii operative la nivelul entităţilor publice şi private;  

 
C4.3.  Aplicarea metodologiilor avansate de elaborare a proiectelor ciclurilor de producţie şi 

a proceselor asociate activităţii de bază. 
 Capacitatea de a se integra în echipe de lucru specifice domeniului; 
 Capacitatea de a descrie şi interpreta tranzacţiile şi evenimentele de natură 

economică din cadrul activităţi unei entităţi; 
 Abilitatea de a îndeplini sarcini specifice contabililor într-o organizaţie; 
 Capacitatea de a iniţia şi de a dezvolta afaceri mici şi mijlocii proprii; 

  CPL 6. Evaluarea şi monitorizarea situaţiilor economico-financiară a întreprinderilor din 
domeniu. 

C6.1.Descrierea procedeelor, tehnicilor şi metodelor de bază necesare pentru asigurarea 
eficienţei activităţii economice a agenţilor economici din domeniu. 

 Dobândirea unor cunoştinţe şi competenţe de ordin general conforme cu cele 
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stabilite de către legislatia in vigoare; 
C6.2.Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru interpretarea adecvată a procedeelor,        

tehnicilor şi metodelor de bază necesare în asigurarea rentabilităţii şi eficienţei 
activităţii întreprinderilor din domeniu. 

 Însuşirea metodologiei de calcul a principalilor metode si procedee de calcul a 
indicatori economici ce caracterizează rezultatele, eforturile şi efectul activităţii 
întreprinderii; 

 Capabilitatea de a utiliza în practică metodologia de calcul a principalilor indicatori 
economici ai activităţii întreprinderii; 

C6.3.Aplicarea metodelor  eficiente de organizare a activităţii economico-financiare a 
întreprinderilor din ramură. 

 Cercetarea si aplicarea eficienta a metodelor de organizare aactivităţii economico-
financiare a activităţilor de producţie concretizată pe direcţiile dezvoltării, mijloacele 
şi resursele necesare pentru îndeplinirea obiectelor prestabilite precum și 
exprimarea  rezultatelor şi eficienţa acestora. 

C6.4.Evaluarea impactului socio-economica gestiunii economico-financiare a 
întreprinderilor din domeniu. 

 Constă în a transmite studenţilor cunoştinţe fundamentale şi de specialitate din 
domeniul contabilitate şi a le dezvolta competenţele specifice asociate acestui 
domeniu de studiu. 

 Abilităţide elaborare a măsurilor de restructurare a activităţii întreprinderii şi de 
ajustare a structurilor eu pentru a corespunde cu cerinţele mediului ambiant. 

 
 
 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Însuşirea metodologiei de calcul a principalilor indicatori economici și a rezultatelor 
influienței acestora asupra activităţii întreprinderii. 

Obiectivele specifice Să studieze patrimoniul întreprinderii reflectat sub aspectul componenţei lui. 
Să poata să formuleze cu ajutorul posturilor de activ şi sub aspectul provenienţei cu 
ajutorul posturilor de pasiv rapoarte financiare. 
Să analizeze și să prezinte rapoartele financiare ale entitații economice ca și un 
instrument de informare şi control. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Evidenţa consumurilor și cheltuielilor 2  
 

2 
T1. Definiţiile şi componenţa consumurilor şi cheltuielilor 2 

T1. Evidenţa costului de productie  2 

T2. Evidenţa producţiei gata 2  
2 

T3. Evidenţa  mijloacelor băneşti 2 

T4. Rapoarte: caracteristica, modul de întocmire și prezentare a informației 2 2 
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T4. Destinatia, utilizatorii si tipurile informatiei cuprinse in rapoartele financiare  2 

T4. Continutul si modul de intocmire si caracteristicile calitative ale rapoartelor 

financiare  

1 

Total prelegeri: 15 6 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica seminarelor 

S1. Evidenţa consumurilor și cheltuielilor 2  
2 
 

S1. Definiţiile şi componenţa consumurilor  2 

S1. Definiţiile şi componenţa cheltuielilor 2 

S2. Determinarea si constatarea consumurilor si cheltuielilor  2  
 

2 
S2. Contabilitatea consumurilor  2 

S2. Contabilitatea cheltuielilor 2 

S3. Evidenţa producţiei gata la depozit 2  

 

2 

S3. Definitia si structura venitului. Evaluarea si constatarea venitului  2 

S3. Evidenţa vînzărilor şi rezultatelor financiare 2 

S3. Evidenţa operativă a producţiei vîndute  2 

S4. Evidenţa mijloacelor băneşti 2  
 
 

2 

S4. Documentarea si contabilitatea mijloacelor băneşti în casierie 2 

S4. Contabilitatea mijloacelor băneşt în contul de decontare 2 

S5. Evidenţa operaţiunilor cu titularii de avans 2 

S5. Documentarea si contabilitatea transferurilor conform metodelor bancare 

actuale  

2 

S6. Rapoarte: caracteristica, modul de întocmire și prezentare a informației 2  
 
 

2 

S6. Destinatia, utilizatorii si tipurile informatiei cuprinse in rapoartele financiare  2 

S6. Continutul si modul de intocmire si caracteristicile calitative ale rapoartelor 

financiare  

2 

S7. Componenta , modul de prezentare a rapoartelor financiare  etapele 

intocmirii acestora 

2 

S7. Continutul si modul de intocmire si caracteristicile calitative ale bilantului 

contabil 

2 

S7. Continutul si modul de intocmire si caracteristicile calitative ale raportului de 2  
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profit si pierderi  
2 

S8. Continutul si modul de intocmire si caracteristicile calitative ale raportului 

privind fluxul mijoacelor banesti 

2 

S8. Continutul si modul de intocmire si caracteristicile calitative ale anexelor la  

rapoartele financiare 

1 

Total seminare: 45 12 
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   Modificată şi completată. 

2. Standardele naţionale de contabilitate aprobate prin Ordinul Ministerului de Finanțe al 
Republicii Moldova nr 118 din 06 august 2013, publicate în Monitorul Oficial nr.233-
237/1534 din 22.10.2013, Monitorul Oficial nr.177-181/1224 din 16.08.2013 
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8. Ч Т Хорнгрен, Бухгалтерский учет – Москва : Дело и Сервис , 1995 
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13. N. Georgescu, Analiza bilanţului contabil – Bucureşti, Ed. Did. şi Ped.1999 
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15. I. Negescu, Bazele contabilităţii – Bucureşti, Ed. Did. şi Ped.1998 

 

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30%  40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la proiectul de an; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii condiţiilor de aplicare a metodologiei de calcul a 
principalilor indicatori precum si reflectarea acestei informatii in rapoartele financiare. 
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