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Statutul: disciplină obligatorie
Informaţii referitoare la cadrul didactic (cadrele didactice).
Numele, prenumele titularului cursului: Griţco Diana
Titlul şi gradul ştiinţific: lector universitar,
Informaţie de contact: gritcodiana@rambler.ru; tel.: 0231-52-490
Orele de consultaţii: joi, 14.00
Integrarea cursului în programul de studii:
Contabilitatea, ca parte a sistemului informaţional economic a devenit pe plan mondial, un instrument
de formare şi control, avînd la baza sa ca obiect de studiu patrimoniul entităţii, care este reflectat sub aspectul
componenţei lui cu ajutorul posturilor de activ şi aspectul provenienţei lui cu ajutorul posturilor pe pasiv.
„Bazele contabilităţii” reprezintă o disciplină fundamentală în crearea specialistului contabil, oferind o
iniţiere în contabilitatea întreprinderii, în ansamblul mijloacelor şi procedeelor pe care această ştiinţă le
utilizează. Contribuind, astfel, la formarea deprinderilor de soluţionare a aspectelor teoretice şi practice
privind contabilizarea şi modul de întocmire a situaţiilor financiare.
Prezentul curs este axat pe obţinerea cunoştinţelor necesare cu privire la tehnica şi logica contabilă,
studiind obiectul, metoda, principiile şi procedeele contabilităţii, în special reliefând rolul activelor, pasivelor,
cheltuielilor, veniturilor, costurilor şi modul lor de contabilizare. De asemenea studenţii obţin cunoştinţe
despre principalele procedee ale metodei contabilităţii, precum sunt bilanţul , balanţa de verificare, contul,
dubla înregistrare, evaluarea şi calcularea, inventarierea etc.
Disciplina în cauză cuprinde studierea terminologiei cu conţinut specific şi principiile ce stau la baza
organizării contabilităţii,cea ce îi va ajuta pe studenţi să înţeleagă şi să studieze mai uşor contabilitatea
financiară, contabilitatea managerială, particularităţile contabilităţii în bănci, organizaţii bugetare şi alte
discipline speciale prevăzute în planul de studii. Cea mai mare atenţie acest curs îl oferă totalităţii procedeelor
care constituie metoda specifică de studiu al obiectului contabilităţii, cât şi metode comune altor discipline
(documentaţia, evaluarea, inventarierea, calculaţia, bilanţul, dubla înregistrare, situaţii financiare etc.)
Cursul „Bazele contabilităţii” este elaborat şi structurat în conformitate cu modificările recente
survenite în Standardele Naţionale de Contabilitate şi cu Directivele UE. Studierea disciplinei respective
urmăreşte scopul de a pregăti studenţii pentru a activa în domeniul contabilităţii, a activităţii economicofinanciare în gospodării ţărăneşti, entităţii economice, firme, asociaţii.
Prin scopul său disciplina „Bazele contabilităţii” îşi propune să formeze la studenţi o gândire
economică şi deprinderi practice privind evidenţă contabilă a entităţilor, precum şi aptitudini necesare pentru
a participa la luarea unor decizii economice importante.
Competenţe prealabile:
Cursul respectiv reprezintă o iniţiere în contabilitate şi este destinat studenţilor care nu posedă studii
anterioare de contabilitate.
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Studentul prealabil trebuie să posede la nivel teoretic şi aplicativ competenţe vizate în teoriile
economice precum:
- cunoaşterea noţiunilor de mijloace economice, proces de producţie, combinarea factorilor de
producţie, drepturi, obligaţii, produs, marfa, bani ş.a;
- clasificarea factorilor de producţie;
- formele şi funcţiile banilor;
- cunoaşterea formelor organizatorico-juridice de desfăşurare a activităţi de antreprenoriat pe
teritoriul Republicii Moldova.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:
Competenţele obţinute în rezultatul studierii cursului „Bazele contabilităţii" se rezumă la:
- cunoaşterea noţiunilor şi termenilor contabili, precum şi a regulilor de funcţionare a conturilor de activ şi
pasiv şi a modului de înregistrare a operaţiilor economice în conturile contabile;
- diferenţierea principiilor de contabilitate, a procedeelor metodei contabilităţii, a utilizatorilor de
informaţie contabilă, a etaloanelor de evidenţă, a elementelor patrimoniale de activ şi pasiv , a veniturilor
din activitatea operaţională şi a cheltuielilor din activitatea operaţională de veniturile din alte activităţi
şi cheltuielile din alte activităţi;
- calcularea mărimii posturilor bilanţiere, a rulajelor şi soldurilor finale ale conturilor de activ şi pasiv;
- întocmirea balanţei de verificare şi a bilanţului.

-

Nr.
1

2

Finalităţile cursului
După finisarea acestui curs studentul va fi capabil:
să utilizeze corect termenii specifici limbajului contabilităţii;
să definească conceptele de bază cu care operează contabilitatea;
să idetifice legătura dintre procedeele metodei contabilităţii;
să utilizeze strategii creative pentru rezolvarea unor probleme teoretice şi practice din domeniul
contabilităţii;
să integreze cunoştinţele acumulate în vederea contabilizării operaţiilor economice, întocmirii corecte
a documentelor contabile şi a bilanţului în baza datelor furnizate.
Conţinuturi
Tematica şi repartizarea orientativă a orelor
Tematica
Ore
P
S
L
1. Esenţa şi funcţiile contabilităţii
2
2
1.1. Dezvoltarea contabilităţii ca ştiinţă.
1.2. Noţiuni generale privind evidenţa economică şi formele ei.
Etaloanele de evidenţă.
1.3. Funcţiile contabilităţii.
1.4. Contabilitatea financiară şi contabilitatea de gestiune.
Utilizatorii informaţiei contabile.
1.5. Principiile de bază şi cerinţele contabilităţii.
1.6.Cadrul normativ al contabilităţii în Republica Moldova.
1.7. Organizarea contabilităţii la întreprindere. Politica de
contabilitate.
2. Obiectul şi metoda contabilităţii
4
2
4
2.1. Obiectul de studiu al contabilităţii.

L.I.
4

8

2

3

4

5

6

7

2.2. Activele: caracteristica şi clasificarea lor.
2.3. Pasivele: caracteristica şi clasificarea lor.
2.4. Noţiuni privind costurile, cheltuielile şi veniturile.
2.5. Metoda contabilităţii.
3. Bilanţul – procedeu specific al metodei contabilităţii
3.1. Noţiuni privind bilanţul şi importanţa lui.
3.2. Conţinutul şi structura bilanţului.
3.3. Influenţa operaţiilor economice asupra bilanţului.
3.4. Funcţiile bilanţului.
Evaluare curentă 1
4. Contul contabil şi dubla înregistrare
4.1. Noţiunea, conţinutul, funcţiile şi structura conturilor contabile.
4.2. Dubla înregistrare şi însemnătatea acesteia.
4.3.Corespondenţa conturilor şi formulele contabile.
4.4. Conturile sintetice şi analitice.
4.5. Interdependenţa conturilor contabile cu bilanţul.
4.6. Balanţele de verificare şi însemnătatea pentru control a
acestora.
4.7. Planul de conturi contabile.
Evaluare curentă 2
5. Documentaţia şi inventarierea – procedee ale metodei
contabilităţii
5.1. Noţiunea, funcţiile şi clasificarea documentelor.
5.2. Modul de completare şi prelucrare a documentelor.
5.3. Esenţa, însemnătatea şi tipurile inventarierii.
5.4. Modul de organizare şi efectuare a inventarierii.
5.5. Determinarea rezultatelor inventarierii şi contabilitatea
acestora.
6. Evaluarea şi calculaţia – procedee ale metodei contabilităţii
6.1. Noţiuni privind evaluarea şi principiile acesteia.
6.2. Metode de evaluare a patrimoniului.
6.3. Calculaţia ca instrument al evaluării, tipurile ei.
7. Registrele şi formele contabilităţii
7.1. Clasificarea registrelor contabile.
7.2. Tehnica înregistrărilor contabile. Metode de corectare a
greşelilor în contabilitate.
7.3. Esenţa formelor contabilităţii.
8. Situaţiile financiare
8.1. Noţiuni privind situaţiile financiare.
8.2. Caracteristica situaţiilor financiare.
9. Schema generală a contabilităţii principalelor operaţii
economice
9.1. Aspecte generale privind contabilitatea procurărilor de bunuri.
9.2. Schema generală a evidenţei costurilor de producţie.
9.3. Modul de contabilizare a cheltuielilor şi veniturilor şi de
determinare a rezultatului financiar.
Total
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Activităţi de lucru individual:
Lucrul individual al studenţilor presupune:
- aprofundarea şi suplimentarea de cunoştinţe: lucrul cu manualul, lucrul cu actele normative, cărţi
de referinţă, utilizarea tehnologiilor multimedia, a Internet –ului, luarea de notiţe;
- înţelegerea, consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor prin autotestare, pregătirea pentru
evaluările curente;
- aplicarea cunoştinţelor: rezolvarea de exerciţii, studii de caz de diferite complexităţi, rezolvarea
aplicaţiilor practice formulate de profesor pentru fiecare temă în parte.
Metode de evaluare a lucrului individual:
1. controlul curent la fiecare lecţie practică - formele de control: discuţie orală, lucrare scrisă, teste,
întrebări de control.
2. verificarea lucrului practic (aplicaţii practice pentru tema de acasă) – prezentarea şi susţinerea
rezolvărilor în cadrul orelor de consultaţii.

Evaluare:
Evaluarea cunoştinţelor studenţilor la disciplina „Bazele contabilităţii" se determină în conformitate cu
regulamentele universitare.
Evaluarea curentă a cunoştinţelor studenţilor se realizează de către profesor pe parcursul seminarelor
şi laboratoarelor prin chestionare orală, dialog, conversaţii, lucrări scrise, rezolvarea aplicaţiilor practice la
orele de laborator.
Totodată, studenţii vor fi supuşi la două probe de evaluare curentă obligatorii . Nota reuşitei curente va
reprezenta media aritmetică a notelor acumulate la disciplina respectivă.
Numărul de note în baza cărora se va determina media reuşitei curente trebuie să fie de cel puţin 5 şi
va consta din notele de la două evaluări curente obligatorii scrise, cel puţin două note la răspuns oral, cel
puţin o notă pentru verificarea lucrului practic (aplicaţii practice pentru tema de acasă).
La finele cursului „ Bazele contabilităţii " studenţii susţin examen sub formă orală. Biletul de
examinare conţine două întrebări teoretice şi un punct practic (studiu de caz).
Stabilirea notei
finale
(ponderea %)

Două evaluări scrise (teste) pe parcursul semestrului
Reuşita curentă (evaluarea formativă)
Activitatea individuală
Rezultatul la examen (evaluarea finală)

20%
20%
20 %
40%

Nota finală se calculează conform formulei:
Nf Nc 0.6 Ne 0.4
unde: Nf – nota finală; Nc – nota reuşitei curente; Ne – nota de la examen.
Mostră de test de evaluare curentă:
Evaluare curentă 1 la disciplina: ”Bazele contabilităţii”
Tema 3: Bilanţul – procedeu specific al metodei contabilităţii
Varianta I
1. De întocmit bilanţul al SA ’’Andrieş”, cunoscîndu-se următoarele solduri ale conturilor(lei):
1) Clădirea depozitului de materiale -15
4) datorii comerciale - 23 000;
000;
5) avans plătit firmei “Aris” -100;
2) credite bancare pe termen scurt -25 000;
6) materiale de construcţii -7 500;
3) cont de curent 18 000;
7) avansuri acordate personalului
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întreprinderii - 15 400;
8) avansuri pe termen scurt primite -15 000;
9) împrumuturi pe termen lung -35 000;
10) obligaţiuni procurate pe termen lung 24 000;
11) produse finite la depozit -45 000,
12) datorii faţă de Fondul Social -17 400 ;
13) automobile -35 000;
14) utilaje de producţie -28 000;
15) benzină -430;
16) piese de schimb -350;

17) rezerve statutare -28 000;
18) împrumuturi pe termen lung de la SRL
“Vismos” -10 000;
19) datorii privind impozitul pe bunurile
imobiliare -380;
20) datorii privind accizele -10 000;
21) datorii privind impozitele -5 000;
22) datorii pe termen scurt privind
retribuirea muncii -5 000;
23) acţiuni emise - 40 000;

2. Stabiliţi modificările care au loc în activul şi pasivul bilanţului în rezultatul următoarelor
operaţii economice:
1. Achitarea datoriei privind impozitul funciar.
2. Rambursarea creditului anterior luat.
3. Primirea la depozit a semifabricatelor de la furnizori.
4. Se eliberează un avans pentru deplasarea contabilului-şef.
5. Primirea în contul curent a avansului de la cumpărători.
6. Achitarea datoriei faţă de furnizori privind materialele primite.
7. Vînzarea mărfurilor cu plata ulterioară.
8. Formarea fondului de rezervă pe seama profitului anilor precedenţi.
9. Procurarea contra mijloacelor băneşti a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată.
10. Plata unui avans expeditorului.
Evaluare curentă 2
Test de evaluare curentă la disciplina: ”Bazele contabilităţii”
1.(2 puncte) Precizaţi care este mărimea capitalului propriu dacă dispunem de următoarele date (lei):
Total activ – 450 000
Active circulante – 250 000
Datorii pe termen lung – 180 000
Datorii curente – 120 000
a) 3000 000
c) 150 000
b) 250 000
d) 170 000.
2.( 10 puncte) Completaţi spaţiile libere.
1) Partea dreaptă a bilanţului se numeşte __________________, în care se reflectă
____________________________________________________________________________________ .
2) Procedeul metodei contabilităţii prin care se reflectă în expresie valorică la un moment dat
echilibrul dintre bunurile economice şi sursele de finanţare se numeşte ___________________________.
3) Se cunosc următoarele funcţii ale contabilităţii____________________________________________
4)Contabilitatea este sistemul
_____________________________________________________________________________________
5) Asigurarea integrităţii şi utilizării raţionale a bunurilor agentului economic este îndeplinită de funcţia
_______________________________________________a contabilităţii.
6) Veniturile din alte activităţi cuprind _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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7) Cheltuielile legate de activitatea de bază a întreprinderii se numesc cheltuieli ale activităţii
______________________________________________________________________________
8)_____________________________________ - procedeu specific metodei contabilităţii care prevede
studierea existenţei şi mişcării elementelor patrimoniale în perioada de gestiune, fiind grupate după
anumite criterii.
9) Cheltuielile care apar în urma procesului de desfacere a produselor, mărfurilor şi de prestare a
serviciilor se numesc cheltuieli ___________________________________________________________
10) ____________________________________________reprezintă valoarea aporturilor proprietarilor
întreprinderii (acţionarilor, asociaţilor) la patrimoniul acesteia depuse în contul achitării acţiunilor
(cotelor, părţilor sociale) pentru asigurarea activităţii statutare a întreprinderii.
3.(3 puncte) Încercuiţi care din elementele patrimoniale de mai jos sunt de activ şi care de pasiv:
Datorii privind asigurările
A
P
Capital social
A
P
Programe informatice
A
P
Utilaje de producţie
A
P
Avansuri acordate
A
P
Împrumuturi primite
A
P
4.(6 puncte) Determinaţi modificările care au loc în bilanţul entităţii ca rezultat a următoarelor
operaţii economice:
1. S-a primit un credit pe termen lung de la bancă__________________________________
2. Achitarea datoriilor privind salariile muncitorilor_________________________________
3. Plata unui avans expeditorului_______________________________________________
4. Formarea fondului de rezervă pe seama profitului anilor precedenţi___________________
5. Din contul curent s-a achitat datoriile faţă de furnizori___________________________
6. De la contul curent s-a primit mijloace băneşti în casă ____________________________
5.(10 puncte) Să se întocmească bilanţul la 31.12.14 dacă se cunosc următoarele date (lei):
Mijloace fixe – 120 000
Credite pe termen lung -50 000
Capital social – 130 000
Produse finite – 80 000
Datorii privind retribuirea muncii – 15000
Materiale -26 000
Amortizarea mijloacelor fixe – 19 200
Creanţe comerciale – 29200
Profit nerepartizat a anilor precedenţi – 35400
Datorii privind asigurările -5 600

Nr.cont

Total activ

Activ
Denumirea contului

Suma

Nr.cont

Total pasiv

6 .( 2 puncte) Calculaţi valoarea activelor necorporale:
Licenţa – 15 000 lei
Programe informatice – 2 000 lei
Acţiuni – 10 000 lei
Materiale – 17 500 lei

Pasiv
Denumirea contului

Suma
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Brevete – 3 800 lei
Avansuri primite -5 000 lei.
7. ( 8 puncte) În procesul activităţii unei entităţi s-au obţinut următoarele venituri:
N
crt.
1

a)
b)
c)
d)
e)

Veniturile entităţii

Suma, lei

2

3

venituri din amenzi şi penalităţi
venituri din vânzarea produselor
venituri din contractele de leasing
venituri din dobânzi
venituri din diferenţe de curs valutar
venituri din vânzarea altor active circulante
venituri din ieşirea mijloacelor fixe
venituri din redevenţe
venituri din recuperarea prejudiciului material
venituri din dividende
venituri din active intrate cu titlu gratuit
Să se determine următorii indicatori:
- venitul din vânzări – ?
- alte venituri operaţionale – ?
- venitul din ieşirea activelor imobilizate – ?
- veniturile financiare – ?
8. ( 1 puncte) Obiectivele contabilităţi financiare sunt:
întocmirea situaţiilor financiare;
prognozarea costului de producţie;
determinarea unor rezultate pe produse;
controlul şi analiza unor laturi ale activităţii întreprinderii;
înregistrarea tuturor operaţiilor economice efectuate la întreprindere.

4 560
199 800
17 800
11 990
8 990
9 400
900
4 500
870
16 700
56 000

9.(3 puncte) Încercuiţi adevărat sau fals:
Bilanţul îndeplineşte 3 funcţii principale: generalizarea informaţiei, informarea
utilizatorilor, analiza.
Contabilitatea financiară înregistrează şi raportează informaţii referitoare la
activele, datoriile şi capitalul propriu ale întreprinderii în ansamblu.
Activele întreprinderii sunt plasate în bilanţ în ordinea creşterii lichidităţii.

A

F

A

F

A

F

10.( 8 puncte ) Numiţi şi explicaţi procedeele metodei contabilităţii specifice şi altor ştiinţe
economice.
Barem de evaluare
Nota 1 – 1-7 puncte
Nota 2 –8-12 puncte

Nota 3 –13-17 puncte
Nota 4 –18-22 puncte

Nota 5 -23-27 puncte
Nota 6 –28-32 puncte

Nota 7 – 33-37puncte
Nota 8 –38-42 puncte

Nota 9 –43-47 puncte
Nota 10–48-53 puncte
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Subiectele pentru evaluarea finală
la disciplina „Bazele contabilităţii”
specialităţile „Finanţe şi bănci” şi „Contabilitate”
(studii cu frecvenţă la zi)
1. Dezvoltarea contabilităţii ca ştiinţă.
2. Noţiuni generale privind evidenţa economică şi formele ei. Etaloanele de evidenţă.
3. Funcţiile contabilităţii.
4. Contabilitatea financiară şi contabilitatea de gestiune. Utilizatorii informaţiei contabile.
5. Principiile de bază şi cerinţele contabilităţii.
6. Cadrul normativ al contabilităţii în Republica Moldova.
7. Organizarea contabilităţii la întreprindere. Politica de contabilitate.
8. Obiectul de studiu al contabilităţii.
9. Activele: caracteristica şi clasificarea lor.
10. Pasivele: caracteristica şi clasificarea lor.
11. Noţiuni privind costurile, cheltuielile.
12. Noţiuni privind veniturile.
13. Metoda contabilităţii.
14. Noţiuni privind bilanţul şi importanţa lui.
15. Conţinutul şi structura bilanţului.
16. Influenţa operaţiilor economice asupra bilanţului.
17. Funcţiile bilanţului.
18. Noţiunea, conţinutul, funcţiile şi structura conturilor contabile.
19. Dubla înregistrare şi însemnătatea acesteia.
20. Corespondenţa conturilor şi formulele contabile.
21. Conturile sintetice şi analitice.
22. Interdependenţa conturilor contabile cu bilanţul.
23. Balanţele de verificare şi însemnătatea pentru control a acestora.
24. Planul de conturi contabile.
25. Noţiunea, funcţiile şi clasificarea documentelor.
26.Modul de completare şi prelucrare a documentelor.
27. Esenţa, însemnătatea şi tipurile inventarierii.
28. Modul de organizare şi efectuare a inventarierii.
29. Determinarea rezultatelor inventarierii şi contabilitatea acestora.
30. Noţiuni privind evaluarea şi principiile acesteia.
31. Metode de evaluare a patrimoniului.
32. Calculaţia ca instrument al evaluării, tipurile ei.
33. Clasificarea registrelor contabile.
34. Tehnica înregistrărilor contabile. Metode de corectare a greşelilor în contabilitate.
35. Esenţa formelor contabilităţii.
36. Noţiuni privind situaţiile financiare.
37. Caracteristica situaţiilor financiare.
38. Aspecte generale privind contabilitatea procurărilor de bunuri.
39. Schema generală a evidenţei costurilor de producţie.
40. Modul de contabilizare a cheltuielilor şi veniturilor şi de determinare a rezultatului financiar.
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Resurse informaţionale ale cursului:
Obligatorii:
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