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1. Preliminarii 

Cursul „Contabilitatea financiară avansată” este destinat 

completării cunoştinţelor studenţilor şi dezvoltării competenţilor teoretice 

şi practice privind organizarea contabilităţii la entităţile de diferite 

categorii (de interes public şi a întreprinderilor mici şi mijlocii). 

Conform Legii contabilităţii şi Strategiei de dezvoltare a 

contabilităţii entităţile care se cotează pe piaţa tranzacţiilor financiare vor 

ţine contabilitatea după prevederile Standardelor Internaţionale de 

Contabilitate, Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară 

Celelalte după prevederile Standardelor Naţionale de Contabilitate 

actualizate. Din aceste considerente cursul în cauză cuprinde materialele 

aferente studiului aprofundat al cerinţelor standardelor internaţionale de 

contabilitate în domeniul subvenţiilor, activelor nemateriale, activelor 

materialelor pe termen lung, provizioanelor, activelor şi datoriilor, 

consumurilor de împrumut, capitulului propriu, instrumentelor financiare, 

precum şi normele naţionale de evidenţă. Tematica oferită masteranzilor 

este orientată spre o aprofundare practică a cunoştinţelor şi competenţelor 

formate la Ciclul I, licenţă, la specialitatea 361.1 Contabilitate. 

Programa curriculară este elaborată pentru studenţii, Ciclului II, 

masterat din anul I de studiu. 

Condiţiile de acces la curs:  

1. Obligatorii: Bazele contabilităţii, Contabilitatea financiară, 

Contabilitatea managerială, Audit financiar. 

2. Recomandate: Finanţe, Statistica, Analiza activităţii economice, 

Managementul financiar. 

Scopul cursului constă în dezvăluirea problemelor de bază ale 

evidenţei contabile cu aplicaţii din practica contabilă naţională şi 

internaţională. Cursul are menirea de a profunda competenţele practice 

de soluţionare a problemelor, studiilor de caz, completare a declaraţiilor 

şi situaţiilor financiare de către specialiştii contabili în conformitate cu 

cerinţei practicii contabile. 
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 2. Administrarea disciplinei de studiu 

 
Codul 

disciplinei în 

planul de 

învăţămînt 

Anul 

de 

studii 

Sem. Număr de ore Evaluarea  Responsabil 

de disciplină  

C 

 

S 

Studiu 

individ

ual 

Cr. Eval

uare 

 

S.02.O.008 

 

 

I 

 

II 

 

16 

 

32 

 

132 

 

6 

 

Ex. 

scris  

Catedra de 

finanţe şi 

contabilitat

e 

 

3. Obiectivele generale şi specifice ale disciplinei/cursului 

Obiective generale  

1. Achiziţionarea cunoştinţelor fundamentale aplicarea în 

practica contabilă a Standardelor Naţionale şi Internaţionale 

de Contabilitate. 

2. Organizarea şi gestiunea activităţii serviciului contabil. 

3. Soluţionarea problemelor şi studiilor de caz din practica 

contabilă. 

Obiective specifice  

În urma parcurgerii acestui curs studenţii vor putea:  

Cunoaştere: 

– prevederile Standardelor Naţionale şi Internaţionale de 

Contabilitate 

– problemele contabilităţii activelor nemateriale şi proprietăţii 

intelectuale; 

– problemele contabilităţii activelor materiale pe termen lung; 

– operaţiunile de leasing şi modul de contabilizare a 

tranzacţiilor de arendă; 

– contabilitatea cheltuielilor de împrumut. Activele calificate; 

– deprecierea activelor; 

– probleme contabilităţii capitalului propriu şi datoriilor; 

– contabilitatea instrumentelor financiare; 

– problemele aferente întocmirii şi prezentării rapoartelor 

financiare. 

b) Aplicare: 
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– să aplice în practică prevederile S.N.C. şi S.I.C. 

– să soluţioneze problemele legate de contabilizarea patrimoniului 

entităţii economice; 

– să verifice corectitudinea şi metodologia înregistrărilor 

contabile; 

- să perfecteze documentele de raportare. 

c) Integrare: 

– să realizeze investigaţii aplicative în domeniul contabilităţii 

financiare 

– să aplice prevederile legale şi normative în practica contabilă. 

 

4. Competenţe specifice 

– Capacitatea de organizare a activităţii departamentului contabil. 

- Capacitatea de contabilizare, constatare şi evaluare a 

elementelor patrimoniale. 

– Capacitatea de completa declaraţiile şi situaţiile financiare. 

– Capacitatea de a soluţiona problemele contabile conform 

prevederilor naţionale şi internaţionale. 

5. Structura cursului 

Repartizarea fondului de timp 
 

№ Denumirea temelor Numărul de ore 

C S Total 

1. Bazele conceptuale ale contabilităţii financiare 

aprofundate. 

1 - 1 

2. Probleme ale contabilităţii activelor nemateriale şi 

a proprietăţii investiţionale. 

1 2 3 

3. Probleme ale contabilităţii activelor materiale pe 

termen lung. 

2 4 6 

4. Contabilitatea consumurilor de împrumut. 2 4 6 

5. Probleme ale contabilităţii operaţiilor de leasing 

(arenda)  

2 4 6 

6. Probleme ale contabilităţii activelor curente. 1 2 3 

7. Deprecierea activelor şi contabilitatea. 2 4 6 

8. Probleme ale contabilităţii capitalului propriu. 1 2 3 

9. Probleme ale contabilităţii datoriilor. 1 2 3 
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10

. 

Contabilitatea instrumentelor financiare. 2 4 6 

11

. 

Probleme aferente întocmirii şi prezentării 

rapoartelor financiare proprii. 

1 4 5 

 TOTAL 16 32 48 

 

Tematica şi repartizarea orientativă a orelor 

 

 

Denumirea temelor şi întrebărilor 

Nr. 

de 

ore 

Inclusiv 

Prele

geri 

Semi

nare 

Tema 1 Bazele conceptuale ale contabilităţii    

financiare avansate 

1 1 - 

1.1 Aspecte ale reglementării contabilităţii financiare. 

1.2. Modul de aplicare a standardelor sistemelor de 

contabilitate. 

1.3 Ciclul contabil: principalele etape şi modul de efectuare 

a acestora. 

1.4 Probleme aferente recunoaşterii şi eveluării elementelor 

rapoartelor financiare. 

1.5.Politica de contabilitate, modificările în eveluările 

contabile şi modul de conectare a erorilor.  

1.6. Direcţiile principale de dezvoltare a contabilităţii în 

Republica Moldova. 

Tema 2 Probleme ale contabilităţii activelor 

nemateriale şi a proprietăţii investiţionale. 

3 1 2 
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.1 Aspecte  problematice ale identificării controlului 

recunoaşterii şi eveluării activelor nemateriale. 

2.2.Particularităţi ale contabilităţii 

cheltuielilor de constituire şi a fondului 

comercial.  

2.3. Contabilitatea consumurilor ulterioare aferente 

activelor nemateriale. 

2.4 Contabilitatea transmiterii (primirii) dreptului de 

utilizare a activelor nemateriale. 

2.5 Contabilitatea dreptului de autor. 

2.6 Contabilitatea cesiun ii dreptului de utilizare a 

activelor nemateriale şi a ieşirii acestora. 

2.7 Caracteriastica, recunoaşterea şi eveluarea 

proprietării investiţionale. 

2.8 Metode de evidenţă a proprietăţii investiţionale. 

2.9 Dezvoltarea informatică privind activele nemateriale 

şi proprietatea investiţională în rapoartele financiare. 

   

Tema 3. Probleme ale contabilităţii activelor materiale 

pe termen lung. 

6 2 4 

3.1. Aspecte problematice aferente difiniţieie 

componentei activelor materiale pe termen lung, 

recunoaşteri şi evaluări.. 

3.2. Contabilitatea investiţiilor capitale ulterioare şi 

modul de capitalizare a acestora. 

3.3. Recunoaşterea activelor nemateriale pe termen lung 

şi modul de evidenţă a diferenţelor de reevaluare. 

3.4. Metode accelerate de calculare a amortizării 

mijloacelor fixe şi modul de aplicare a acestora. 

3.5. Probleme ale contabilităţii terenurilor. 

3.6. Probleme aferente contabilităţii resurselor naturale. 

3.7. Modul de contabilizare a activelor materiale pe 

termen lung destinate vînzării. 

3.8. Dezvăluirea informaţiilor aferente activelor materiale 

pe termen lung în rapoartele financiare. 

  

 

 

 

Tema 4.  Contabilitatea consumurilor de împrumut. 6 2 4 
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4.1.  Componenţa şi modul de recunoaştere a consumurilor 

de împrumut. 

4.2.  Metoda de bază a contabilităţii consumurilor de 

împrumut. 

4.3.  Metoda admisibilă (alternativă) a consumurilor de 

transport. 

4.4.  Dezvăluarea informaţiilor privind consumurile de 

împrumut în rapoartele financiare, 

 

   

Tema 5. Probleme ale contabilităţii operaţiilor de 

leasing (arenda). 

6 2 4 

5.1.  Formele leasingului (arendei), avantajele şi 

dejavantajele.. 

5.2.  Aspecte problematice de determinare şi contabilitate a 

plăţilor în condiţiile.leasingului financiar (arendei 

financiare). 

5.3.  Probleme ale contabilităţii leasingului operaţional 

(arendei operaţionale) 

5.4.  Contabilitatea reparaţiilor bunurilor transmise 

(primite) în condiţiile leasingului (arendei) financiar. 

5.5 Dezvăluirea informaţiilor privind leasingul (arenda) în 

rapoartele financiare. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 6. Probleme ale contabilităţii actelor curente. 3 1 2 
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6.1 Probleme ale contabilităţii creanţelor dubioase: 

6.1.1.Evaluarea şi recunoaşterea creanţelor în vînzările cu 

reduceri. 

6.1.2.Metode de evidenţă a creanţelor dubioase. 

6.1.3.Evaluarea şi contabilitatea creanţelor privind 

recuperarea daunei materiale. 

6.1.4.Contabilitatea creanţelor amînate. 

6.2. Probleme ale contabilităţii stocurilor: 

6.2.1.Metode de evaluare curentă a stocurilor:avantaje şi 

dejavantaje. 

6.2.2.Metoda de evaluare a stocurilor la prezentarea 

informaţiilor despre ele în rapoartele financiare. 

6.2.3.Particularităţile contabilităţii obiectelor de mică 

valoare şi scurtă durată. 

6.2.4.Transferarea unor stocuri în componenţa mijloacelor 

fixe. 

6.3. Probleme ale contabilităţii mijloacelor băneşti şi a 

echivalenţilor acestora. 

6.3.1. Particularităţile contabilităţii mijloacelor băneşti în 

decontări cu cartele bancare. 

6.3.2. Contabilitatea operaţiilor de cumpărare (vănzare) a 

valutei străine. 

6.3.3. Contabilitatea mijloacelor băneşti legate. 

6.3.4. Contabilitatea biletelor de tratament (de odihnă) şi 

altor documente băneşti. 

6.4. Contabilitatea activelor contingente. 

6.5. Dezvoltarea informaţiilor aferente activelor curente în 

rapoartele financiare. 

   

Tema 7. Deprecierea activelor  şi contabilitatea 6 2 4 

7.1 Principalele caracteristeci ale deprecierii posibile a 

obiectelor. 

7.2 Evaluarea valorii de recuperare în deprecierea 

activelor. 

7.3 Contabilitatea pierderilor din deprecierea activelor. 

7.4 Publicitatea informaţiilor aferente deprecierii 

activelor în rapoartele financiare. 

   

Tema 8. Probleme ale contabilităţii capitalului propriu. 3 1 2 
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8.1 Metode de repartizare a profitului şi acoperirea 

pierderilor. 

8.2 Contabilitatea emiterii acţiunilor şi celor în cerculaţie. 

8.3 Profitul pe o acţiune:modul de determinare şi 

aplicare. 

8.4 Caracteristica şi recunoaşterea subvenţiilor. 

8.5 Metode de evidenţă a investiţiilor: 

a) activelor pe termen lung; 

b) veniturilor; 

8.6 Contabilitatea retribuirii subvenţiei. 

8.7 Contabilitatea subvenţiilor nebăneşti. 

8.8 Contabilitatea susţinerii guvernamentale. 

8.9   Publicitatea informaţiilor privind  capitalul propriu în 

rapoartele financiare. 

   

Tema 9.Probleme ale contabilităţii datoriilor. 3 1 2 

9.1 Contabilitatea beneficiilor curente ale angajaţilr. 

9.2 Contabilitatea  beneficiilor postangajare. 

9.3 Contabilitatea datoriilor în decontările cu fondatorii. 

9.4 Contabilitatea provizioanelor: 

a) Privind plata concediilor; 

b) reparaţia mijloacelor fixe; 

c) pierderilor din vînzarea produselor (mărfurilor) cu 

garanţie; 

9.5 Contabilitatea datoriilor contingente. 

9.6 Publicitatea informaţiilor aferente datoriilor în 

rapoartele financiare. 

   

Tema 10. Contabilitatea instrumentelor financiare. 6 2 4 
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10.1.Caracteristica şi clasificarea  instrumentelor 

financiare. 

10.2. Particularităţile recunoaşterii insrumentelor 

financiare. 

10.3 Evaluarea la recunoaşterea iniţială a activelor 

financiare şi datoriilor. 

10.  10.4 .Evaluarea neterioară a activelor şi datoriilor 

financiare. 

10.5 Reevaluarea instrumentelor financiare la valoarea 

justă şi contabilitatea rezultatelor acesteea. 

10.6 Publicitatea informaţiilor privind instrumentele 

financiare în rapoartele financiare. 

 

   

Tema 11. Probleme aferente întocmirii rapoartelor 

financiare proprii şi consolidate. 

5 1 4 

11.1 Aspecte ale întocmirii şi prezentării rapoartelor 

financiare proprii. 

11.2 principiile de predare a rapoartelor financiare 

consolidate. 

11.3 Caracteristica bilanţului financiar consolidat. 

11.4 Raportul de profit şi pierdere consolidat. 

11.5 Modul de prezentare şi utilizare a rapoartelor 

financiare consolidate. 

11.6 Evenimentele dupăperioada gestionară şi modul de 

dezvăluire a rapoartelor financiare. 

 

   

    Total 48 16 32 

 

6. Strategii didactice 

Forme şi strategii de organizare a activităţii didactice 

 
Nr. 

d/o 
Forme de organizare Nr. de 

ore 

Strategii şi activităţi didactice 

dominante 

1. Curs (prelegere magistrală, 

prelegere cu oponenţi, etc.). 

16 formele dominante de 

organizare: (frontal, în grup, 

individual). mijloacele 

didactice: (tabel, 
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retroproiector, calculator, etc.) 
2. Seminar (integrative, de 

dezvoltare, etc.). 

32 metodele de predare – învăţare 

– cercetare - evaluări: 

(expunere, studii de caz) 
3. Activitatea independentă a 

studenţilor 

132 Examinarea actelor normative, 

SNC. SIC, resurse Internet. 

Prezentarea referatelor, 

proiectelor de cercetări 

4. Evaluarea 2 Testare 

 

 

Timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse 

studentului 

1. Descifrarea şi studiul 

notiţelor de curs 
20 

 8. Pregătire  prezentări 

orale 
15 

2. Studiu după manual, suport 

de curs 
30 

9. Pregătire examinare 

finală 
36 

3. Studiul bibliografiei 

minimale indicate 
24 

10. Consultaţii 
12 

4. Documentare suplimentară 

în bibliotecă 
15 

11. Documentare pe 

teren 
- 

5. Activitate specifică de 

pregătire seminar. 
14 

12. Documentare pe 

INTERNET 
28 

6. Realizare teme, referate, 

eseuri, traduceri etc. 
24 

13. Alte activităţi 
- 

7. Pregătire teste, lucrări de 

control 
24 

14 Alte activităţi 
- 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru)  = 180 

 

7. Modalităţi de evaluare 

Modalitatea 

evaluării 

finale 

Examen: lucrare scrisă cu elemente descriptive, teste şi 

probleme. 

Stabilirea 

notei finale  

Două teste pe parcursul semestrului , 

evaluarea referatelor şi proiectelor de curs. 

 
60 % 
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(ponderea 

%) 

 

Rezultat la examen (evaluare finală) 40% 
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