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I. SCOPUL STAGIULUI PRACTICII DE PRODUCŢIE I 

 

Promovarea stagiului practicii de producţie are scopul de a pregăti un student de calificare 

înaltă în baza cunoştinţelor acumulate la prelegeri, seminare şi lucrări practice pe parcursul 

efectuării studiilor la Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului. 

 Stagiul practicii de producţie I este etapa iniţială de pregătire practică a studenţilor, după 

care urmează etapa a doua - stagiul practicii de producţie II. Conform planului de învăţământ, 

stagiul practicii de producţie I este realizat în anul II, semestrul IV. 

 Scopul stagiului practicii de producţie I este întărirea cunoştinţelor teoretice în domeniul 

organizării finanţelor întreprinderii, bazelor activităţii bancare, fiscalităţii primite la Universitate. 

 Sarcinile de bază ale stagiului practicii de producţie I sunt: 

1. Aprofundarea cunoştinţelor în domeniul finanţelor în dependenţă de specificul entităţii 

economice, băncii, analizei activităţii economico – financiare a întreprinderii, băncii; 

2. Studierea metodelor de gestionare a sistemelor economice şi utilizarea lor respectivă la 

entitatea economică (bancă); 

3. Evaluarea activităţii entităţii economice sau a instituţiei bancare. 

 
II. ANGAJAMENTELE CONDUCĂTORULUI STAGIULUI PRACTICII DE LA 

CATEDRĂ ŞI DE LA ENTITATEA ECONOMICĂ (BANCĂ) 

 

Conducătorul stagiului practicii de la catedră este obligat: 

1. Să organizeze realizarea practicii studenţilor în conformitate cu programul stagiului 

practicii, elaborat la catedra de ştiinţe economice şi aprobat la Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Reale, 

Economice şi ale Mediului; 

2. Să efectueze cu stagiarii instructajul şi consultaţii privind organizarea stagiului practicii 

de producţie I. 

Conducătorul stagiului practicii de la întreprindere, bancă este obligat: 

1. Să asigure stagiarii cu informaţii necesare din situaţiile financiare şi contabile, ţinând cont 

de specialitate şi sarcinile stagiului de practică; 

2. Să elaboreze un plan calendaristic de realizare a stagiului practicii şi să efectueze 

controlul asupra îndeplinirii lui. 

 

III. OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE STAGIARULUI 

 

Odată cu sosirea la locul de realizare a stagiului de practică, la întreprindere (bancă), 

stagiarul este supus instructajului privind tehnica de securitate, efectuat fie de inginerul 

întreprinderii fie de tehnicianul răspunzător de tehnica securităţii. 

Pentru a întocmi graficul de lucru stagiarul cercetează organigrama întreprinderii (băncii) şi 

procesul de producţie. Graficul se întocmeşte împreună cu conducătorul stagiului practicii de la 

întreprindere (bancă) în dependenţă de prevederile programei pentru stagiul de practică. 

După ce a fost realizat stagiul de practică într-un un sector anumit, în compartimentul 

„Activitatea de producţie” prevăzut de jurnalul evidenţei stagiului practicii, se fac însemnări 

referitoare la data realizării stagiului practicii în acest sector. 

Stagiarul este obligat să se prezinte zilnic la locul stagiului de practică şi să respecte 

programul stabilit la unitatea economică respectivă. Absenţa de la stagiul de practică poate avea loc 

numai din cauze motivate, cu înştiinţarea conducătorului stagiului practicii de la catedră şi de la 

întreprindere (bancă). 

Realizând stagiul de practică de producţie I, stagiarul este obligat:  

- să reflecte particularităţile contabilizării diverselor elemente patrimoniale; 

- să evalueze patrimoniul entităţii (băncii); 

- să stabilească care sunt direcţiile financiare prioritare. 
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Studierea acestor aspecte este prezentată în raportul stagiarului în care se reflectă concluziile 

şi propunerile acestuia. În cazul realizării stagiului practicii în SA, SRL, întreprinderi mixte ş.a. 

stagiarul trebuie să acorde o atenţie deosebită particularităţilor de activitate a acestora, dictate de 

specificul formei organizatorico-juridică a întreprinderii (băncii). 

 Stagiarul notează în jurnal lucrările efectuate, jurnalul se completează zilnic sau la 2-3 zile, 

iar la sfârşitul săptămânii îl prezintă conducătorului stagiului practicii de la întreprindere (bancă). 

Conducătorul semnează în jurnal şi indică data controlului. 

 La finisarea stagiului practicii de producţie I, stagiarul prezintă la catedră jurnalul şi raportul 

stagiului practicii, caracteristica, ordinul de repartizare semnat la întreprindere (bancă) cu ştampila 

şi indicarea datei „A sosit” la _____ ______20___ şi „A plecat” ____ ________ 20___. 

 

IV. INDICAŢII CU PRIVIRE LA STAGIUL PRACTICII DE PRODUCŢIE I ŞI 

ÎNTOCMIREA RAPORTULUI 

 

Conţinutul sarcinilor la bazele activităţii bancare 

 

1. Caracteristica generală a structurii organizatorice a băncii – constă în cunoaşterea 

organigramei băncii, a tipului de licenţă şi activităţile de bază practicate de către instituţia bancară. 

La această etapă se studiază structura băncii pe departamente sau secţii prin descrierea principalelor 

atribuţii ale fiecărui departament aparte.  

 

2. Analiza economico-financiară a băncii  

 

2.1. Analiza indicatorilor de profitabilitate bancară include, în principal: 

1) rata veniturilor din dobânzi; 

2) rata profitului net; 

3) rata utilizării activelor; 

4) rata rentabilităţii economice; 

5) rata rentabilităţii financiare; 

6) efectul de pârghie etc. 

 

2.2. Analiza indicatorilor de adecvare a capitalului  

- analiza capitalului normativ total; 

- analiza riscului de capital; 

- analiza suficienţei capitalului ponderat la risc. 

 

2.3. Analiza indicatorilor de lichiditate: 

- lichiditatea curentă; 

- lichiditatea pe termen lung; 

- indicatorii de lichiditate pe active; 

- indicatori de lichiditate pe pasive. 

 

2.4. Analiza indicatorilor de calitate a activelor. 

Indicatorii de calitate a activelor cuprind rata de corelare a depozitelor cu activele, rata 

activelor generatoare de dobândă, rata creditelor din active etc.  

Rata de corelare a depozitelor cu activele (RDC) se va determina ca proporţia de utilizare a 

depozitelor în total active şi se va determina ca raportul dintre valoarea depozitelor persoanelor fizice 

şi juridice raportată la soldul activelor totale: 

RDC= 100x
At

DpjDpf
%,                                                                    (1) 

unde Dpf - depozite persoane fizice, Dpj - depozite persoane juridice, At - total active. 
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Rata activelor generatoare de dobândă exprimă cota activelor în urma cărora banca acumulează 

venituri aferente dobânzilor din total active, în cazul când băncile plasează resursele în principal în 

credite, rata acestui indicator va fi mare, iar în cazul când băncile promovează o politică de efectuare a 

serviciilor bancare bazate pe comisioane, rata indicatorului va fi minimă. 

RAgd= 100x
At

Agd
%,                                                                                   (2) 

unde RAgd - rata activelor generatoare de dobândă; Agd – active generatoare de dobândă; At - total 

active. 

Gradul de utilizare a activelor (GUA), respectiv raportul dintre veniturile din exploatare şi 

activele totale ceea ce arată capacitatea conducerii de a investi în activele care produc venituri. 

GUA = 100x
At

totaleVenituri
%                                                                 (3) 

 

2.5 Analiza indicatorilor de calitate a portofoliului de credite: 

- total credite/total active; 

- total credite nefavorabile/total active, %; 

- total credite nefavorabile/total credite, %; 

- reduceri pentru pierderi la credite/total credite, %. 

- structura portofoliului de credite în funcţie de expunerea la riscul de credit; 

- expunerea netă asumată de bancă faţă de o persoană sau un grup de persoane acţionând în 

comun nu trebuie să depăşească 15% din CNT; 

- suma tuturor expunerilor „mari” nu trebuie să depăşească 5 CNT; 

- expunerea totală a băncii faţă de o persoană afiliată şi/sau un grup de persoane care 

acţionează împreună cu persoana afiliată băncii nu trebuie sa depăşească 10% din CNT; 

- suma totală a expunerilor băncii faţă de persoanele afiliate şi/sau grupurile de persoane 

care acţionează împreună cu persoanele afiliate băncii nu trebuie să depăşească capitalul de gradul I 

al băncii; 

- datoria totală la creditele acordate funcţionarilor băncii nu trebuie să depăşească 10% din 

CNT. 

 

2.6 Analiza veniturilor şi cheltuielilor băncii comerciale în conformitate cu Contul de profit 

sau pierdere include şi analiza indicatorilor pe venituri şi cheltuieli. 

 

2.7. Analiza informaţiei cu privire la activitatea de acceptare a depozitelor bancare prevede 

evaluarea de către student a sumei depozitelor acceptate în valută naţională şi în valută străină în 

dependenţă de tipul depozitului şi persoanele care au deschis conturi de depozit (analiza dinamicii şi 

structurii) 

 

2.8. Analiza informaţiei cu privire la activitatea de acordare a creditelor se face în funcţie 

de tipul creditului pe ramuri ale economiei şi în dependenţă de valuta creditului (analiza dinamicii şi 

structurii).  

 

2.9. Poziţia băncii analizate în sectorul bancar al Republicii Moldova: după active, ROA, 

ROE, capital normativ şi profit net. 

Notă: analiza economico-financiară a băncii este efectuată pentru ultimii 3 ani de 

raportare. 
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Conţinutul sarcinilor la finanţele întreprinderii 

 

1. Studierea structurii organizatorice a întreprinderii 

 

În cadrul acestui compartiment stagiarul trebuie să facă cunoştinţă cu următoarea informaţie: 

structura organizatorică a întreprinderii, tipul de activitate, forma de proprietate, sortimentul 

producţiei, numărul de angajaţi, etc. 

 

2. Structura financiară a întreprinderii. Formarea şi repartizarea capitalului  

 

Stagiarul trebuie să cunoască: forma de proprietate a întreprinderii, cine sunt fondatorii şi 

care este mărimea capitalului statutar, care este ponderea capitalului social în raport cu capitalul 

împrumutat. Stagiarul trebuie să efectueze calcule referitoare la: 

- gradul de îndatorare a întreprinderii; 

- capacitatea maximă de îndatorare; 

- gradul de autofinanţare a activelor; 

- levierul financiar şi efectul levierului financiar; 

- gradul de acoperire a dobânzilor. 

Stagiarul trebuie să cunoască: condiţiile creditării întreprinderii, costul fiecărei surse de 

finanţare, dacă se respectă sau nu criteriile de selectare a resurselor financiare în funcţie de 

necesităţile întreprinderii, care este rata dobânzii în raport cu cea a rentabilităţii economice, să facă 

concluzii şi propuneri cu privire la selectarea şi formarea unei structuri financiare optime. 

 

3. Studierea structurii imobilizărilor corporale şi a modului de finanţare 

 

În primul rând, stagiarul trebuie să studieze structura activelor întreprinderii, să observe şi să 

explice modificările intervenite în ultimii 2-3 ani prin prisma elementelor componente, potrivit 

datelor din bilanţul contabil. 

Stagiarul trebuie să acorde o atenţie deosebită studierii structurii imobilizărilor corporale, 

insistând asupra: 

- ponderii activelor productive şi a celor neproductive în total imobilizări corporale; 

- stării mijloacelor fixe;  

- eficienţei utilizării mijloacelor fixe. 

Pentru realizarea obiectivelor propuse, practicantul trebuie să calculeze: 

- Gradul de uzură a mijloacelor fixe; 

- Randamentul mijloacelor fixe; 

- Gradul de reînnoire a mijloacelor fixe. 

Stagiarul trebuie să facă cunoştinţă cu metodele de calcul a uzurii, utilizate la întreprindere, 

pe grupe de mijloace fixe, să urmărească mişcarea acestora pe parcursul anului. 

Referitor la sursele de finanţare a mijloacelor fixe, stagiarul trebuie să determine în ce 

proporţii acestea sunt finanţate din capital propriu şi în ce proporţie din împrumuturi pe termen 

lung, să cunoască dacă întreprinderea utilizează creditul leasing, care sunt avantajele utilizării 

acestuia.  

În rezultatul studierii componenţei şi eficienţei imobilizărilor corporale stagiarul trebuie să 

indice unele măsuri care pot fi iniţiate pentru eliminarea aspectelor negative. 

 

4. Studierea structurii activelor circulante. Metode de gestiune a lor 

 

Acest compartiment presupune studierea: 

- structurii activelor circulante; 

- furnizorilor de materie primă; 

- clienţilor întreprinderii;  
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- surselor de finanţare; 

- eficienţei utilizării activelor circulante; 

- metodelor de gestiune utilizate la întreprindere. 

Este esenţială studierea clientelei întreprinderii. În acest context, este necesară analiza 

procedurii de încheiere a contractelor, de achiziţionare şi livrare a mărfurilor, documentelor în baza 

cărora se achiziţionează materia primă şi mărfurile (delegaţii de serviciu, facturi de expediţie şi/sau 

fiscale), celor de livrare a producţiei finite (facturi de expediţie şi/sau fiscale), precum şi a 

condiţiilor expuse în aceste documente şi a respectării lor.  

Stagiarul trebuie să cunoască modul de utilizare a activelor circulante. În acest scop stagiarul 

trebuie să efectueze calcule privind: 

- viteza de rotaţie a activelor circulante;  

- perioada de conversiune a stocurilor; 

- durata de încasare a creanţelor;  

- efectul accelerării sau încetinirii vitezei de rotaţie a activelor circulante. 

În baza rezultatelor obţinute stagiarul face concluziile respective, iar în cazul obţinerii unor 

rezultate nesatisfăcătoare – trebuie să indice cauzele, factorii cu influenţă negativă şi măsuri de 

îmbunătăţire a situaţiei constatate. Este necesară cunoaşterea de către stagiar a metodelor de 

gestiune a stocurilor şi a creanţelor la întreprindere. 

Un rol aparte revine studierii modului de finanţare a activelor circulante. La acest capitol 

studentul trebuie să indice: 

- nivelul fondului de rulment;  

- gradul de autofinanţare a activelor circulante; 

- structura resurselor de trezorerie. 

Este semnificativă concluzia stagiarului privind asigurarea echilibrului financiar pe termen 

scurt. 

 

5. Studierea structurii veniturilor şi cheltuielilor întreprinderii, formării şi utilizării profitului la 

întreprindere 

 

Activitatea practică a stagiarului cu referire la compartimentul „Venituri şi cheltuieli” începe 

cu: 

- studierea structurii veniturilor întreprinderii pe tipuri de activitate (operaţională, 

investiţională, financiară şi excepţională); 

- studierea structurii consumurilor şi a cheltuielilor întreprinderii. 

Stagiarul trebuie să examineze şi să facă aprecieri referitoare la componenţa costului 

vânzărilor: 

- care este ponderea consumurilor directe de materie primă şi materiale în costul 

vânzărilor;  

- care este nivelul consumurilor privind retribuirea muncii angajaţilor în activitatea de 

producţie;  

- care este ponderea consumurilor indirecte în costul vânzărilor. Dacă nivelul consumurilor 

indirecte este ridicat, este necesară studierea fiecărei componente, depistarea cauzelor şi propunerea 

măsurilor de reducere a acestora. 

Stagiarul trebuie să calculeze: 

- profitul brut; 

- rezultatul financiar pe fiecare tip de activitate; 

- rezultatul activităţii economico-financiare; 

- rezultatul perioadei de gestiune până la impozitare; 

- profitul impozabil;  

- profitul net. 

Este necesar ca stagiarul să cunoască impozitele şi taxele la care este supusă întreprinderea, 

modul de calcul şi termenele de achitare a lor. 
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Stagiarul trebuie să facă cunoştinţă cu modul de utilizare a profitului net: dacă se plătesc sau 

nu dividende, care sunt fondurile constituite la întreprindere. 

 

6. Organizarea circulaţiei fluxului de numerar la întreprindere 

 

Stagiarul trebuie să cunoască forma şi modalităţile de plată utilizate de întreprindere. Este 

necesară studierea modului de întocmire a documentelor respective. Stagiarul face cunoştinţă de 

registrul de încasări şi plăţi, studiază registrul de casă (de casierie) şi modul de îndeplinire a 

acestuia. În baza documentelor studiate, stagiarul trebuie, de sine stătător, să completeze raportul 

privind fluxul numerarului la întreprindere. 

La acest capitol este necesar să se calculeze:  

- Gradul de asigurare a întreprinderii cu numerar;  

- Trezoreria netă. 

Stagiarul trebuie să se intereseze dacă la întreprindere se utilizează careva metode de 

gestiune a încasărilor şi a plăţilor (cum ar fi: metoda scorului, metoda celor 5C, etc.). 

 

7. Aprecierea situaţiei financiare a întreprinderii 

 

Stagiarul trebuie să aprecieze starea economico-financiară a întreprinderii, din punct de 

vedere al eficienţei, al lichidităţii şi capacităţii de plată, al stabilităţii financiare, al valorii de piaţă.  

În acest scop, se calculează următorii indicatori: 

- Indicatorii rentabilităţii şi pragul de rentabilitate; 

- Indicatorii lichidităţii şi solvabilităţii; 

- Indicatorii gestionării activelor şi pasivelor; 

- Indicii valorii de piaţă. 

Stagiarul trebuie să facă concluzii, să propună măsuri de creştere în perspectivă a 

indicatorilor economico-financiari. 

Notă: analiza economico-financiară a întreprinderii este efectuată pentru ultimii 3 ani de 

raportare 

 

Modul de perfectare a Raportului de practică 

 

După stagiul de practică realizat la entitatea economică sau bancă, stagiarul întocmeşte 

capitolul corespunzător al raportului stagiului de practică, care constă din partea generală şi partea 

specială, anexe. 

 Partea generală cuprinde date referitoare la conţinutul principal al activităţii întreprinderii 

(băncii) care constă în organizarea procesului de producţie şi realizarea producţiei propriu-zise, 

prestarea de servicii (de transport, comunicare, comunale) şi îndeplinirea anumitor lucrări.  

Partea specială reflectă particularităţile activităţii entităţii economice şi a băncii.  

Analiza economico-financiară efectuată în baza datelor din bilanţul contabil se prezintă în 

partea specială cu calculul tuturor indicatorilor pentru o perioadă de 3 ani. 

 La anexă se includ documentele primare care se întocmesc la întreprindere (bancă) în 

diferite sectoare ale producţiei, documentele centralizatoare, registrele, organigrama, la care se fac 

trimiteri obligatorii în raport. 

 Stagiarul indică în raport observaţiile cu privire la organizarea entităţii economice, băncii, 

părţile pozitive, negative, cazurile abaterilor de la regulamentele stabilite şi legile adoptate etc.  

În baza datelor obţinute în urma efectuării analizei stagiarul expune în raportul său 

propunerile respective necesare pentru îmbunătăţirea organizării întreprinderii, băncii.  

Raportul cu privire la stagiul practicii de producţie I reprezintă o relatare în scris a fiecărei 

teme din programa propusă pentru realizarea stagiului practicii. Denumirea documentului prezentat 

la anexe trebuie să fie indicată la tema respectivă. 
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 Se interzice de a prezenta în raportul cu privire la practică întrebări copiate din literatura de 

specialitate (instrucţiuni, regulamente, legi, manuale, monografii etc.).  

 În raport se prezintă situaţia reală a întreprinderii, băncii unde studentul a realizat practica. 

Raportul va avea de câştigat dacă analiza situaţiei financiare a întreprinderii (băncii) va fi prezentată 

cu ajutorul tabelelor, diagramelor, schemelor. Volumul raportului trebuie să conţină nu mai mult de 

25 pagini.  

Raportul stagiului practicii de producţie I trebuie să cuprindă: 

1. Foia de titlu (anexa 1); 

2. Cuprinsul (anexa 2); 

3. Ordinul de repartizare ştampilat şi completat; 

4. Jurnalul stagiului practicii de producţie completat şi ştampilat pe prima foaie (anexa 3); 

5. Caracteristica stagiarului de la entitatea economică, banca unde a realizat stagiul 

practicii de producţie I cu semnătură şi ştampilă; 

6. Raportul nemijlocit. 

7. Anexe (lista documentelor ce urmează a fi anexate la raportul stagiului practicii de 

producţie I (anexa 4)). 

Redactarea raportului stagiului practicii de producţie I trebuie să corespundă următoarelor 

cerinţe: 

- raportul stagiului de practică se perfectează folosindu-se fontul Times New Roman cu 
dimensiunea de 12 puncte. Spaţiul între rânduri este de 1,5 intervale; 

- alineatul se lasă de la marginea foii 1,25 mm; 
- textul se aliniază pe ambele câmpuri laterale; 
- în text se admite numerotarea prezentată în anexa 5; 
- paginile raportului stagiului de practică au câmp: în stânga - 25 mm. sus - 20 mm, în 

dreapta - 15 mm. jos - 20 mm; 
- toate paginile raportului practicii de specializare se numerotează. începând cu pagina de 

titlu şi terminând cu ultima pagina, fără a admite lipsa acestora sau repetarea lor. Foaia de titlu 
este considerată drept prima pagină şi nu se numerotează. Numerotarea se face cu cifre arabe la 
mijloc; 

- conţinutul tabelelor este perfectat cu fontul Times New Roman cu dimensiunea 10 
puncte. Spaţiul între rânduri este de 1 interval (anexa 6); 

- toate tabelele, formulele, figurile (desene, diagrame etc.) se numerotează, indicându-se 
numărul de ordine a acestuia. Denumirea tabelului se amplasează deasupra tabelului, iar a figurii - 
sub figură (anexa 7); 

- formula de calcul este indicată în conţinutul raportului în conformitate cu modelul 
expus în anexa 8. 

 
Completarea jurnalului stagiului de practică 

 

1. Foia de titlu cuprinde ordinul de repartizare la întreprindere (bancă) care este perfectat 

corespunzător de organizatorul stagiului practicii de la Universitate, în care este indicat numele şi 

prenumele stagiarului repartizat la stagiul de practică, denumirea întreprinderii (băncii) şi adresa ei 

juridică, locul de realizare a stagiului practicii, data plecării din Universitate. E necesar de a indica 

data sosirii stagiarului la întreprindere (bancă), data plecării de la întreprindere (bancă). Toate 

acestea trebuie să fie vizate de semnătura conducătorului stagiului practicii sau a contabilului şef al 

întreprinderii (băncii) şi legiferate cu ştampila întreprinderii (băncii). 

2. Planul calendaristic de lucru (compartimentul I) presupune completarea datelor despre 

lucrul efectuat cu indicarea indicatorilor de plan şi reali. Timpul planificat este prevăzut de 

organizatorul stagiului practicii de la Universitate, timpul real (în zile) este avizat de semnătura 

conducătorului stagiului practicii de la întreprindere (bancă). Se indică numele şi prenumele 
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conducătorului stagiului practicii de la întreprindere (bancă), postul ocupat de el, fapt confirmat prin 

aplicarea ştampilei întreprinderii (băncii). 

3. Activitatea practică a stagiarului (compartimentul II) include informaţie mai detailată cu 

privire la munca efectuată de stagiar la întreprindere (bancă). Însemnările se înregistrează în fiecare 

zi, ele cuprind răspunsurile la întrebările prevăzute de programa stagiului practicii (de exemplu: 

21.11 ___ prima zi a stagiului de practică - perfectarea documentelor necesare pentru a începe 

stagiul de practică). Stagiarul trebuie să facă cunoştinţă cu regulile securităţii. 

4. Compartimentul III – principalele concluzii ale stagiarului referitor la practică şi 

recomandările lui propuse conducerii întreprinderii (băncii), contabilului şef referitor la 

îmbunătăţirea organizării şi evidenţei contabile. 

5. Compartimentul IV – lista literaturii, manualelor, actelor normative şi legislative şi altă 

literatură utilizată de stagiar la completarea raportului. Aici se indică ce manual a fost utilizat 

concret la fiecare întrebare. 

6. Compartimentul V – aprecierea activităţii stagiarului aflat la stagiul de practică. Aici 

conducătorul stagiului practicii de la întreprindere (bancă) reflectă concluziile sale cu privire la 

activitatea stagiarului aflat la stagiul de practică, deprinderile tehnice ale acestuia, volumul de 

lucrări, calitatea lor, spiritul de iniţiativă, nivelul de disciplină. Compartimentul dat se completează 

de conducătorul stagiului practicii şi se confirmă prin semnătură şi ştampilă. 

7. Compartimentul VI şi VII – rezultatele stagiului practicii – se completează de 

conducătorul stagiului practicii de la Universitate. Aici se dă o concluzie a organizatorului stagiului 

practicii despre realizarea sarcinilor şi completarea raportului de stagiar. Se indică concluziile 

metodistului stagiului practicii cu privire la participarea stagiarului la conferinţa de totalizare, se fac 

însemnări cu privire îndeplinirea planului tematic şi rezultatul final – nota stagiarului. 

 
V. EVALUAREA RAPORTULUI PRACTICII DE PRODUCŢIE I 

 

Studenţii vor fi apreciaţi pe parcursul realizării stagiului practicii de producţie I, ca urmare a 

implicării lor în cadrul activităţilor, discuţiilor cu specialiştii de la entităţile economice şi băncile 

licenţiate, demonstrând abilităţile practice acumulate la orele de curs. Evaluarea finală se realizează 

sub formă de examen oral. Nota finală se calculează conform formulei: 

4,06,0 NpcNrpNf , 

unde Nf – nota finală; Nrp – nota obţinută în urma susţinerii raportului practicii de producţie I; Npc 

– nota obţinută în urma susţinerii proiectului de curs. 

Studenţii care nu au susţinut raportul practicii de producţie I nu sunt admişi la susţinerea 

proiectului de curs. 

 
VI. ANALIZA REZULTATELOR PRACTICII 

 

Conducătorul stagiului practicii dă o caracteristică stagiarului în care menţionează 

rezultatele acestuia pe parcursul realizării stagiului practicii la entitatea economică (bancă).  

După finisarea stagiului practicii, în baza datelor din raport stagiarul caracterizează evoluţia 

indicatorilor analizaţi pentru întreprindere sau bancă, descrie propunerile sale referitoare la 

înlăturarea neajunsurilor care, după părerea lui, i-au creat dificultăţi pe parcursul stagiului practicii, 

de asemenea, stagiarul poate face anumite recomandări cu privire la îmbunătăţirea situaţiei negative 

depistate. 

Conducătorul stagiului practicii de la întreprindere, bancă semnează ordinul de repartizare a 

stagiarului şi pune ştampila întreprinderii, băncii. 

După finisarea stagiului practicii, stagiarul se prezintă la catedra de profil în conformitate cu 

data prevăzută pentru susţinerea stagiului practicii, prezentând jurnalul stagiului de practică şi 

raportul întocmit. 

Şeful catedrei numeşte membrii comisiei pentru susţinerea stagiului practicii, care se 

realizează în termenele stabilite. 
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Stagiarul, care nu se prezintă la susţinerea stagiului practicii din cauze nemotivate, se admite 

la susţinere numai cu voia decanului Facultăţii de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, pentru 

care stagiarul prezintă o explicare în scris. Aceşti stagiari sunt pedepsiţi conform regulilor în 

vigoare. 

Raportul stagiului de practică poate fi susţinut în faţa profesorilor catedrei cu participarea 

reprezentanţilor întreprinderii, inclusiv a conducătorului stagiului practicii de la întreprindere. 

Stagiarul care nu a însuşit programul stagiului practicii şi a primit o caracteristică negativă 

de la întreprindere sau notă negativă la susţinere, poate repeta stagiul de practică a doua oară peste 

un an sau este exmatriculat din Universitate. 
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Anexa 1. Model de foaie de titlu 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 

Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 

Catedra de ştiinţe economice (Font 14 Bold, centrat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORTUL STAGIULUI PRACTICII DE PRODUCŢIE I 

(Font 18 Bold, centrat) 

în baza materialelor BC „denumirea băncii” SA (Font 16 – 18 Bold, centrat) 

la specialitatea: 364.1 Finanţe şi Bănci (Font 14 Bold) 

Studentei (studentului) anului (Font14 Bold) 

grupa (Font 14 Bold) 

Numele prenumele (Font 14 Bold) 

 

 

 

 

 

 

Semnătura studentului (Font 12 Bold, dreapta) 

________________ 

 

Conducător ştiinţific: (Font 12 Bold, dreapta) 

dr., lector universitar (Font 12 Bold, dreapta) 

Postolache Victoria _________ (Font 12 Bold, dreapta) 

 

 

 

Bălţi, 201_ (Font 12 Bold, centrat) 
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Anexa 2. Model de cuprins 

 

Cuprins 

1. Caracteristica generală a structurii organizatorice a băncii………………………………………..2 

2. Analiza economico-financiară a activităţii băncii 

2.1. Analiza indicatorilor de profitabilitate bancară 

2.2. Analiza indicatorilor de adecvare a capitalului  

2.3. Analiza indicatorilor de lichiditate 

2.4. Analiza indicatorilor de calitate a activelor 

2.5. Analiza indicatorilor de calitate a portofoliului de credite 

2.6. Analiza veniturilor şi cheltuielilor băncii  

2.7. Analiza informaţiei cu privire la activitatea de acceptare a depozitelor bancare  

2.8. Analiza informaţiei cu privire la activitatea de acordare a creditelor  

2.9. Poziţia băncii analizate în sectorul bancar al Republicii Moldova 

Concluzii 

Referinţe bibliografice 

Anexe 
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Anexa 3. Modelul jurnalului stagiului practicii de producţie 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 

 

Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jurnalul stagiului practicii de producţie I 
 

 

 

 

 

al studentului (ei) ____________ 

Catedra de ştiinţe economice 

specialitatea „Finanţe şi Bănci” 

anul II, gr. ____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bălţi, 201_ 
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În cadrul realizării stagiului practicii de producţie I stagiarul este obligat: 

 

1. Să îndeplinească în întregime sarcinile preconizate de programul stagiului 

practicii de producţie I. 

2. Să se supună regulamentului de muncă de ordine interioară acceptat la 

entitatea economică, bancă, instituţie publică. 

3. Să studieze şi să respecte cu stricteţe regulile de protecţie a muncii, tehnicii 

securităţii şi igienei de producţie. 

4. Să se încadreze activ în viaţa colectivului entităţii economice, băncii, 

instituţiei publice. 

5. Să poarte răspundere pentru munca efectuată şi rezultatele ei deopotrivă cu 

angajaţii titulari. 

6. Să completeze deplin jurnalul stagiului de practică cu datele necesare. 

7. La locul stagiului practicii să prezinte Jurnalul conducătorilor stagiului de 

practică de la entitate economică, bancă, instituţie publică pentru concluzii şi 

referinţe. 

8. Să prezinte jurnalul stagiului de practică spre verificare conducătorului 

stagiului de practică de la entitatea economică, bancă, instituţie publică nu mai rar de 

două ori pe săptămână. 

a) jurnalul stagiului de practică completat la fiecare capitol; 

b) caracteristica (se completează în Jurnalul stagiului de practică); 

c) documentaţia primară perfectată în formă de anexe. 

10. Înainte de a pleca de la locul stagiului de practică, stagiarul trebuie să 

obţină acordul conducătorului de la entitatea economică, bancă, instituţie publică, să-

şi aplice în jurnal viza de plecare, confirmată prin ştampilă. 
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I. Planul calendaristic de muncă 

Nr. 

d/o 

Denumirea activităţilor Plan Realizat 

început-sfârşit durata 

în zile 

început-sfârşit durata în 

zile 

      

      
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

II. Activitatea de producţie 

Nr. 

d/o 

Data 

executării 

lucrării 

Conţinutul rezumativ al lucrărilor executate. 

Observaţiile stagiarului şi notele conducătorilor stagiului de practică 
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III. Concluzii şi sugestii cu referire la indicatorii economici ai entităţii economice 

(băncii) 

 
(denumirea băncii, entităţii economice) 

 

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
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IV. Surse bibliografice utilizate 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

V. Aprecierea activităţii stagiarului (concluziile administraţiei băncii, entităţii 

economice) cu referire la activitatea acestuia 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

„____” _______________ 20____ 

 

Conducătorul stagiului de practică ________________________________________ 

 

L.Ş.
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VI. Rezultatele stagiului de practică (concluziile metodistului stagiului de 

practică) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

VII. Rezultatele susţinerii 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 „____” _________________ 20____ 

 

Metodist  

 

Şef catedră  

L.Ş. 
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Anexa 4. Documente şi informaţii anexate la raportul practicii de producţie I 

 

Lista documente anexate la raportul practicii de producţie I efectuate la bancă 

 

1. Structura organizatorică şi de conducere a băncii (prezentare schematică). 

2. Statutul băncii (model). 

3. Cererea de eliberare a cardului bancar. 

4. Contract de depozit a persoanelor fizice/juridice (lei şi valută). 

5. Contract de credit a persoanelor fizice/juridice (model). 

6. Contract de asigurare, gaj, ipotecă, cauţiune etc. (model). 

7. Bilanţul băncii. 

8. Contul de profit sau pierdere. 

9. Alte rapoarte financiare la operaţiunile de depozit, credit, suficienţa capitalului, menţinerea 

lichidităţii etc. 

10. Alte documente (modele) şi informaţii bancare. 

Documentele anexate trebuie să fie completate. 
 

Lista principalelor documente anexate la raportul practicii efectuate la întreprindere 

 

1. Bilanţul entităţii economice. 

2. Contul de profit. 

3. Alte situaţii financiare perfectate de entitatea economică 
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Anexa 5. Model de prezentare a listei cu enumerări 

Numerotarea la enumerări 

1. D 

2. S 

- c 

a) bani 

A. Capital 

 

Anexa 6. Model de prezentare a tabelului 

Tabelul 3.1 

Analiza calităţii portofoliului de credite 

lei 

 

Indicatori 

Perioada analizată 

2013 2014 2015 Abaterea 

absolută, ( ) 

Abaterea 

absolută, ( ) 

Credite performante      

Credite neperformante      

Total credite      

 

 

Anexa 7. Model de prezentare a formulei de calcul 

Ragd = %100x
At

Agd
,                                                                                                         (2.1) 

unde Ragd - rata activelor generatoare de dobândă; Agd – active generatoare de dobândă; At - total 

active.  

 

 

 

 

Anexa 8. Model de prezentare a diagramei 

 

 

Figura 2.1. Dinamica soldurilor deţinute la BNM, mii lei 

Sursa: elaborat de autor în baza datelor din raportul anual 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

2012 2013 2014

534370
585435

708351648341
736153

791780

300000

Anii
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obligatorie în 
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overnight




