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I. PRELIMINARII 

Raportarea şi analiza financiar-contabilă  reprezintă disciplina aferentă studiului aprofundat al raportării financiar-contabile,  

precum şi analizei principalilor indicatori de activitate şi performanţă. Materialul cursului se expune sub aspect problematic 

ţinând cont de prevederile Standardelor Naţionale de Contabilitate (SNC), Directivei 2013/34/UE, Standardelor Internaţionale de 

Raportare Financiară (IFRS) şi practicilor internaţionale avansate. Obiectivul principal al acestei unităţi de curs constă în 

examinarea aspectelor teoretice şi practice aferente raportării financiare şi analizei situaţiilor financiare ale entităţilor din sectorul 

corporativ în conformitate cu  cerinţele reglementărilor contabile naţionale, europene şi internaţionale.    
Curriculum universitar la Raportarea şi analiza financiar-contabilă  reprezintă prin sine un document normativ de tip proiectiv. 

Acesta constituie o parte componentă a Planului de învăţământ universitar, la ciclu II, Masterat, domeniul de formare 

profesională „Contabilitate”, specialitatea/ programul de master „Contabilitate şi audit”. 

Prezentul curriculum fundamentează şi orientează activitatea profesorului, structurează procesul de predare-învăţare-

evaluare, încurajează creativitatea profesională în procesul de predare-învăţare în domeniul raportării şi analizei financiar-
contabilă.  În acest context, prezentul Curriculum universitar îndeplineşte următoarele funcţii: 

 conceptualizarea demersului curricular specific unităţii de curs/modului Raportare şi analiza financiar-contabilă ; 
 reglementarea şi asigurarea coerenţei dintre Raportare şi analiza financiar-contabilă şi alte unităţi de curs din cadrul 

programului de studii, dintre predare-învăţare-evaluare, dintre produsele curriculare specifice unităţii decurs/modului 

etc.;  

 corelarea procesului de predare-învăţare şi de evaluare a rezultatelor învăţării; 

 ghidarea în elaborarea produselor curriculare: manuale, ghiduri  metodologice, materiale didactice, softuri educaţionale, 

teste de evaluare etc. 

Curriculum la disciplina Raportarea şi analiza financiar-contabilă este actualizat conform legislaţiei în vigoare, cerinţelor 

pieţei muncii şi nevoilor beneficiarilor de produse şi servicii educaţionale, în vederea asigurării calităţii procesului de predare-

învăţare. Prezentul Curriculum este racordat la actualele documente de politici educaţionale naţionale şi internaţionale: Planul-
cadru pentru studii superioare de licenţă (ciclul I), Cadrul Naţional al Calificărilor din Republica Moldova, Hotărârea 

Guvernului nr. 1016/2017; Nomenclatorul domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învăţământul superior, 

Hotărârea Guvernului nr. 482/2017;  Metodologia de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare provizorie 

şi acreditării programelor de studii şi a instituţiilor de învăţământ profesional tehnic, superior şi de formare continuă, Cadrul de 

referinţă al curriculumului universitar; Recomandării Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene privind 

competenţele cheie din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii; Standarde şi linii directoare (ESG) revizuite şi aprobate la 

Conferinţa Ministerială de la Erevan (2015) etc. 

În procesul de proiectare/actualizare a Curriculumului universitar la unitatea de curs/modul Raportarea şi analiza 

financiar-contabilă  s-a ţinut cont de: 

 abordările postmoderne şi tendinţele dezvoltării curriculare pe plan naţional şi internaţional; 

 imperativele de adaptare a Curriculumului la nevoile studenţilor, aşteptările angajatorilor, societăţii,  dar şi de 

responsabilitatea socioculturală a Universităţii ca formator; 
 valenţele unităţii de curs/modulului în formarea competenţelor profesionale; 

 necesitatea asigurării continuităţii şi interconexiunii dintre ciclurile de învăţământ; 

 necesitatea corelării abordărilor intra-/inter-/transdisciplinare la nivelul relaţiilor didactice etc. 

Curriculumul la disciplina Raportarea şi analiza financiar-contabilă  descrie condiţiile învăţării, modul de organizare, 

performanţele scontate, exprimate în competenţe profesionale şi transversale, unităţi de conţinut şi activităţi de învăţare-predare şi 

evaluare ce vor fi aplicate în cadrul acestei unităţi de curs şi cuprinde următoarele componente structurale: Preliminarii, Cadrul 

conceptual al curriculumului unităţii de curs/ modulului, Date despre program,Date despre unitatea de curs/ modul, 

Administrarea fondului de timp pentru unitatea de curs/modul, Precondiţii şi Condiţii (acolo unde este cazul). Competenţe 

specifice (profesionale şi transversale). Finalităţi. Unităţi de conţinut la prelegeri. Unităţi de conţinut la seminare. Conţinutul 

activităţii individuale. Strategii  didactice de predare, Strategii  de evaluare, Bibliografie.  

Beneficiarii atât a unităţii de curs cât şi a curriculum-ului sunt studenţii ASEM din cadrul Şcolii masterale de excelenţă în 

economice şi business,  programul de studii Contabilitate şi audit, cadrele didactice din ASEM, conceptorii de manuale, ghiduri 

de specialitate etc. Totodată, prezentul curriculum poate fi un document reglator pentru formatori, societatea civilă, precum şi  

pentru factorii de decizie interesaţi în realizarea principiului educaţiei de calitate.  

Autorii manualelor şi ghidurilor metodologice, titulari ai ASEM, vor respecta integral cerinţele şi recomandările 

curriculumului în elaborarea materialelor şi organizarea activităţilor de predare-învăţare-evaluare, iar cadrele de conducere, 

reprezentanţii SMC din ASEM vor utiliza acest document pentru monitorizarea calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare. 
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II. CADRUL CONCEPTUAL AL UNITĂŢII DE CURS/MODULULUI  

Raportarea şi analiza financiar-contabilă  are statut de disciplină obligatorie de specialitate. Curriculumul la această unitate de 

curs a fost proiectat ţinându-se cont de diverse abordări, astfel, in final fiind sincronizate abordarea psihocentrică (în centrul 

atenţiei este studentul cu nevoile sale, ritmul propriu de învăţare şi dezvoltare), sociocentrică (axarea pe asumarea valorilor 

democraţiei, drepturilor omului, statului de drept şi diversităţii culturale), individualizată (din perspectiva educaţiei incluzive, 

care vizează valorificarea tuturor diferenţelor şi calităţilor subiectului prin dezvoltarea potenţialului fiecărui student). Totodată, 

curriculumul poate fi adaptat sau modificat în funcţie de necesităţile studenţilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES). 

La elaborarea prezentului curriculum autorul s-a bazat pe următoarele principii: 

 Principiul însuşirii temeinice, care se referă la formarea deprinderilor de învăţare logică, ritmică şi capacităţilor de 

autocontrol.  

 Principiul abordării sistemice şi dezvoltării graduale a competenţelor, care asigură respectarea particularităţilor de vârstă, 

a motivaţiilor, intereselor studenţilor şi oferă continuitatea conceptuală a unităţii de curs.  

 Principiul axiologic, care vizează ca finalitate a studierii acestei discipline crearea unui comportament axat pe valori în 

mediul economiei de piaţă.  

 Principiul respectării autonomiei şi libertăţii individuale în exprimarea opiniilor şi luarea deciziilor.  

 Principiul flexibilităţii, care asigură parcursurile individuale, posibilitate de individualizare a procesului educaţional la 

nivel de instituţie. 

 Principiul racordării la social, inclusiv inserţia profesională pregăteşte pentru o integrare socio-profesională la ieşirea din 

sistem în corespundere cu piaţa muncii.  

 Principiul compatibilizării cu reperele şi standardele europene din învăţământ, etc. 

Prezentul Curriculum promovează atât abordarea sistemică a conceptului de curriculum, în cadrul căruia toate elementele 

constitutive corelează, se află în interconexiune şi interdependenţă, cât şi cea curriculară - centrat pe competenţe şi finalităţi. 

Obiectivul general ale unităţii de curs Raportarea şi analiza financiar-contabilă  se rezumă la aprofundarea cunoştinţelor 

aferente prevederilor reglementărilor contabile naţionale, europene şi internaţionale, modul de aplicare a acestora în practica 

contabilă, precum şi la dezvoltarea de competenţe privind utilizarea raţionamentului profesional în soluţionarea problemelor care 

apar în practică diferitor categorii de entităţi din sectorul corporativ în procesul de ţinere a contabilităţii şi de întocmire a 

situaţiilor financiare. 
 

III. DATE DESPRE PROGRAM  

Instituţia de învăţământ superior ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA 

Facultatea coordonatoare de program  Contabilitate 

Departamentul coordonator Contabilitate, Audit, Analiză Economică 

Domeniul general de studiu 041 Științe Economice 

Domeniul de formare profesională 041.1 Contabilitate 

Specialitatea / Programul  de studii  041.11 Contabilitate și audit 

Ciclul II, Masterat 

Forma de organizare Învățământ cu frecvență  
 

IV. DATE DESPRE UNITATEA DE CURS / MODUL 

Denumirea unităţii de curs/ modulului Raportarea şi analiza financiar-contabilă 

Codul unităţii de curs/ modulului F.03.O.13.51 

Titularul de curs Dr., conf. univ., ŢUGULSCHI Iuliana 

Cadre didactice implicate (în 

implementarea cursului/modulului) 
prelegeri  Dr., conf. univ., ŢUGULSCHI Iuliana 

seminare  Dr., conf. univ., ŢUGULSCHI Iuliana 
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Anul de 

studii 
Semestrul Limba de predare 

Forma de evaluare 

finală 
Nr. credite ECTS 

II 3 Rom. examen 6 

V. ADMINISTRAREA FONDULUI DE TIMP PENTRU UNITATEA DE CURS/MODUL 

Total 

număr de 

ore 

Nr. ore contact direct 
Activitate 

individuală 

Prelegeri Seminare Laboratoare Proiect  / 

Lucrări practice 136 

180 28 - - 16 

 

VI. PRECONDIŢII (acolo unde este cazul) 

Obligatorii Promovarea unităţilor de curs „Contabilitate financiară”, „Analiza situaţiilor financiare” 

Recomandate Promovarea unităţilor de curs „Contabilitate financiară conform IFRS” 

 

VII. CONDIŢII (acolo unde este cazul) 

Obligatorii  Competenţe  de lucru pe platforma MOODLE-ASEM şi Cont deschis de fiecare 

student în platforma MOODLE ASEM; 
 Documentare anterioară pe baza Bibliografiei şi a Suportului decurs electronic 

 Săli cu acces la internet si dotate tehnic cu echipament de predare multimedia 

Recomandate Acces la internet 

 

VIII. COMPETENŢE SPECIFICE 

Competenţe profesionale  

(Cognitive şi funcţional-acţionale) 

CP1. Operarea cu concepte şi metode specifice de raportare financiară; 

CP2. Utilizarea fiabilă a prevederilor SNC şi IFRS în activităţile profesionale;  

CP3. Instrumentarea contabila a principalelor tranzacţii privind activele, 

datoriile, veniturile si cheltuielile entităţii în procesul analizei şi luării 

deciziilor; 

CP4. Analiza situaţiilor financiare conform SNC.  

Competenţe   transversale 

(Autonomie şi responsabilitate; 

Interacţiune socială; Dezvoltarea 

personală şi profesională) 

CT1. Aplicarea regulilor de muncă riguroasă şi eficientă, manifestarea unei 

atitudini responsabile faţă de domeniul contabil, respectarea principiilor şi a 

normelor de etică profesională. 

CT2. Desfăşurarea eficientă şi eficace a activităţilor organizate în echipă. 

CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în 
vederea adaptării competenţelor profesionale şi manageriale la dinamica 

domeniului şi exigenţele pieţei de muncă. 

 

IX. FINALITĂŢILE UNITĂŢII DE CURS (racordate la finalităţile programului de studii) 

     În rezultatul studierii cursului masterandul trebuie să fie capabil să: 

 demonstreze capacitatea de a aplica, transfera şi combina cunoştinţe şi deprinderi în situaţii şi medii de muncă 

diverse în vederea realizării activităţilor cerute la locul de muncă la nivel calitativ; 

 să participe la discuţii pe teme profesionale, să-şi susţină punctele de vedere în mod responsabil, cu 
argumente pertinente; 

 să demonstreze cunoştinţe privind conţinutul documentelor primare şi să posede capacitatea de elaborare şi 

prelucrare a lor; 
 să identifice operaţiile economice şi elementele patrimoniale; 

 să cunoască modul de pregătire a registrelor contabile analitice şi sintetice; 

 aplice conceptele şi principiile fundamentale ale contabilităţii, să analizeze diferite procedee şi opţiuni 

contabile aferente faptelor economice;  
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 demonstreze capacitatea necesară contabilului pentru comunicarea eficientă cu echipa de lucru din care face 

parte şi cu reprezentanţii instituţiilor cu care intră în contact; 

 participe la discuţii pe teme profesionale, să-şi susţină punctele de vedere în mod responsabil, cu argumente 
pertinente; 

 demonstreze capacitatea de a folosi diferite tipuri de programe specializate; 

 cunoască aspecte cheie la modul de întocmire a declaraţiilor vamale; 

 înregistreze corect faptele economice în conturile contabile asigurându-se veridicitatea şi plenitudinea 
prezentării informaţiilor privind elementele  patrimoniale; 

 verifice corectitudinea înregistrării operaţiunilor economice şi financiare; 

 identifice erorile contabile şi să asigure corectarea lor conform prevederilor actelor normative; 
 cunoască legislaţia specifică domeniului vamal – contabil şi modul de aplicare a acesteia în practică; 

 demonstreze capacitatea de analiză şi sistematizare a informaţiilor contabile privind operaţiunile de comerţ 

exterior. 

 
X. UNITĂŢI DE CONŢINUT  LA PRELEGERI 

Nr. 

d/o 
Unităţi de conţinut la prelegeri (Temă. Subiecte) 

Număr 

de ore 

Strategii didactice  

de 

predare-învăţare 

 

1. 
RAPORTAREA ȘI ANALIZA DE ANSAMBLU A POZIŢIEI 

FINANCIARE  

1.1 Cadrul general pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare 

1.2 Prezentarea Bilanțului – instrument de reflectare  și raportare a poziției 

financiare în conformitate cu prevederile Directivelor Uniunii Europene şi 

SIRF 

1.3 Analiza evoluţiei poziţiei financiare 

1.4 Analiza structurii poziţiei financiare 

 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Studenții dispun de 

suport didactic pe 

platforma 

educațională 

MOODLE 

https://moodle.vle.a

se.md/course/view.p

hp?id=969 

 

 
Prelegerea, 

expunerea, 

explicația,  

conversația, etc. 

2. ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR  
2.1. Analiza indicatorilor de activitate (de gestiune)  

2.2 Analiza lichidităţii financiare 

2.3 Analiza solvabilităţii financiare 

 

6 

3. RAPORTAREA ȘI ANALIZA PERFORMANŢEI  FINANCIARE  
3.1.  Prezentarea Situaţiei de profit și pierdere – instrument de reflectare și 

raportare a performanțelor financiare  

3.2. Analiza de ansamblu a performanţei pe baza situaţiei de profit şi 

pierdere 

3.3.  Analiza performanţei cu ajutorul ratelor de rentabilitate  

 

8 

 

4. RAPORTAREA ȘI ANALIZA FLUXURILOR DE NUMERAR  

4.1. Prezentarea Situația fluxurilor de numerar – instrument de reflectare și 

raportare a modificărilor în poziția financiară a entității  

4.2.  Obiectul, aria de aplicabilitate şi importanţa fluxurilor de numerar 

4.3. Metode de evaluare şi de raportare a fluxurilor de numerar 

4.4. Utilizarea situaţiilor fluxurilor de numerar (indicatori de analiză) 
 

6 

5. ANALIZA RISCULUI ENTITĂŢII  
5.1.  Tipologia riscului  
5.2. Metode de analiză a riscului de faliment 

 

4 

https://moodle.vle.ase.md/course/view.php?id=969
https://moodle.vle.ase.md/course/view.php?id=969
https://moodle.vle.ase.md/course/view.php?id=969
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XI. CONŢINUTUL TEMATIC AL SEMINARELOR /lucrări practice/de laborator 

Nr. 

d/o 
Unităţi de conţinut la seminare 

Număr 

de ore 

Strategii didactice  de 

predare-învăţare 

 

1. 
RAPORTAREA ȘI ANALIZA DE ANSAMBLU A POZIŢIEI 

FINANCIARE 

 1.1 Cadrul general pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor 

financiare 

1.2 Prezentarea Bilanțului – instrument de reflectare  și raportare a 

poziției financiare în conformitate cu prevederile Directivelor Uniunii 

Europene şi SIRF 

1.3 Analiza evoluţiei poziţiei financiare 

1.4 Analiza structurii poziţiei financiare 
 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarcinile de la seminare 

sunt incluse în suportul 
didactic de pe platforma 

educațională MOODLE 

https://moodle.vle.ase.

md/course/view.php?id

=969 

 

 

Dezbateri orale 

Exercițiul 

Problematizarea 

Studii de caz 
 

 

2. ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR  
2.1. Analiza indicatorilor de activitate (de gestiune)  

2.2 Analiza lichidităţii financiare 

2.3 Analiza solvabilităţii financiare 

 

 

 

4 

3. RAPORTAREA ȘI ANALIZA 

PERFORMANŢEI  FINANCIARE  

3.1.  Prezentarea Situaţiei de profit și pierdere – instrument de 

reflectare și raportare a performanțelor financiare  
3.2. Analiza de ansamblu a performanţei pe baza situaţiei de profit şi 

pierdere 

3.3.  Analiza performanţei cu ajutorul ratelor de rentabilitate  

 

 

 

4 

4. RAPORTAREA ȘI ANALIZA FLUXURILOR DE NUMERAR  

4.1. Prezentarea Situația fluxurilor de numerar – instrument de 

reflectare și raportare a modificărilor în poziția financiară a entității  

4.2.  Obiectul, aria de aplicabilitate şi importanţa fluxurilor de 

numerar 

4.3. Metode de evaluare şi de raportare a fluxurilor de numerar 

4.4. Utilizarea situaţiilor fluxurilor de numerar (indicatori de analiză) 

 

 

 

4 

5. ANALIZA RISCULUI ENTITĂŢII  
5.1.  Tipologia riscului  

5.2. Metode de analiză a riscului de faliment 

 

2 

 

XII. CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII INDIVIDUALE 

 

Nr. 

d/o 
Unităţi de conţinut Nr. ore Subiectul Produsul preconizat 

 

1. 
RAPORTAREA ȘI 

ANALIZA DE ANSAMBLU 

A POZIŢIEI FINANCIARE 

 

20 

 

1. Prezentarea Bilanțului – 

instrument de reflectare  și 

raportare a poziției 

financiare în conformitate 

Studierea prevederilor SNC 

„Prezentarea situaţiilor financiare” 

şi evidenţierea aspectelor cheie 

privind întocmirea situaţiilor 

financiare.  

https://moodle.vle.ase.md/course/view.php?id=969
https://moodle.vle.ase.md/course/view.php?id=969
https://moodle.vle.ase.md/course/view.php?id=969
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cu prevederile Directivelor 

Uniunii Europene şi SIRF 

2. Analiza evoluţiei poziţiei 

financiare 

3. Analiza structurii poziţiei 

financiare 

 

 

 

Analiza evoluţiei poziţiei financiare 

şi a structurii poziţiei financiare în 

baza unui studiu de caz complex 

2. ANALIZA ECHILIBRULUI 

FINANCIAR  
 

40 

1. Analiza indicatorilor de 

activitate (de gestiune)  
 

2. Analiza lichidităţii 

financiare 

 

3. Analiza solvabilităţii 

financiare 

 

Rezolvarea unui studiu de caz 

complex (fie individual, fie în 
grup),  cu prezentarea in format 

electronic în adresa titularului 

cursului. 

3. RAPORTAREA ȘI 

ANALIZA 

PERFORMANŢEI  FINANCI

ARE  

 36 

1.  Analiza de ansamblu a 

performanţei pe 

baza situaţiei de profit şi 

pierdere 

 
2.  Analiza performanţei cu 

ajutorul ratelor de 

rentabilitate  

 

Rezolvarea unui studiu de caz 

complex (fie individual, fie în 

grup),  cu prezentarea in format 

electronic în adresa titularului 

cursului. 

4. RAPORTAREA ȘI 

ANALIZA FLUXURILOR 

DE NUMERAR  

 20 

1. Metode de evaluare şi de 

raportare a fluxurilor de 

numerar 

 

2. Utilizarea situaţiilor 

fluxurilor de numerar 

(indicatori de analiză) 

Rezolvarea unui studiu de caz 

complex (fie individual, fie în 

grup),  cu prezentarea in format 

electronic în adresa titularului 

cursului. 

5. ANALIZA RISCULUI 
ENTITĂŢII  

 20 

1. Tipologia riscului 

 

2. Metode de analiză a 
riscului de faliment 

Rezolvarea unui studiu de caz 

complex (fie individual, fie în 

grup),  cu prezentarea in format 
electronic în adresa titularului 

cursului. 

 

XIII. STRATEGII  DIDACTICE / ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

Se optează pentru construirea unei strategii adecvate intereselor studenţilor şi nivelului lor de pregătire. In acest context se va 

aplica in mare parte strategii euristice  - de elaborare a cunoştinţelor prin efort propriu de gândire, folosind problematizarea, 

descoperirea, modelarea, formularea de ipoteze, dialogul euristic, experimentul de investigare, asaltul de idei, având ca efect 

stimularea creativităţii. Strategiile didactice se vor realiza cu ajutorul metodelor de predare şi învăţare (informative şi activ-

participative, de studiu individual, de verificare si evaluare). 

 

XIV. STRATEGII  DE  EVALUARE 

Metoda de 

evaluare 
Descrierea Ponderea 

Evaluarea 

iniţială sau 

predictivă 

Se realizează la începutul unității de învăţare pentru a identifica capacităţile de 

învăţare ale studenţilor, nivelul de pregătire al acestora  etc.  
 

--- 
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Evaluare 

formativă 
sau de progres 

(curentă) 

Se efectuează pe parcursul unităţii de curs, prin intermediul: testelor de cunoştinţe 

şi abilităţi, referatelor de seminar, lucrărilor practice de laborator etc.  

Reușita curentă  

 
 

60 % 
 

Evaluare 

finală 

Se face prin examen în formă scrisă. 40 % 

 
Media 

generală 

Rezultatul se exprimă printr-o notă sumativă (conform sistemului de apreciere de 

10 puncte), cu acordarea a 6 credite academice. 
 

100% 

 

XV. BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ. SITE-URI  UTILE 

Obligatorie: Acte legislative şi normative: 
1. Legea contabilităţii şi raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120938&lang=ro 
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