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I. Preliminarii 

Curriculum-ul propus este un document normativ şi obligatoriu pentru realizarea 

procesului de predare-învăţare-evaluare a disciplinei „Bazele contabilității fiscale” în sistemul 

învăţământului profesional tehnic postsecundar și postsecundarnonterțiar şi este conceput 

astfel, încât să permită profesorilor din instituţiile sus numite posibilitatea de a-şi elabora o 

strategie eficientă de organizare a demersului educaţional în vederea formării la elevi a unor 

abilităţi, valori şi atitudini corespunzătoare provocărilor şi cerinţelor pieţei muncii din societatea 

contemporană. 

Suportul de curs „Bazele contabilității fiscale” îşi propune să fie un instrument util pentru 

elevi care să îi ajute în demersul lor de a se descurca în multitudinea de informaţii din domeniul 

financiar–contabil specific întreprinderilor mici și mijlocii. Cursul tratează intr-o ordine logica, 

explicită şi accesibilă obiectul şi metoda contabilităţii, structurile patrimoniale, principiile metodei 

– bilanţ, documentaţie, evaluare, cont, dubla înregistrare, balanţa de verificare, inventarierea. 

Acest curs îşi propune să ofere studenţilor modalităţile cele mai eficiente pentru înţelegerea şi 

aprofundarea tuturor problemelor de contabilitate, să le formeze o gândire contabila logică, 

independentă şi deprinderi necesare pentru producţia şi utilizarea informaţiei contabile în 

activitatea unităţii patrimoniale. 

Obiectivul de bază al acestei discipline constă în dezvoltarea de către elevi ai abilităților de 

a prelucra documentele primare ai activității economice unei întreprinderi și de a prezenta 

rezultatul financiar al acesteia pe o perioadă fiscală. 

Disciplina „Bazele contabilității fiscale” se plasează în categoria unităţilor de curs 

fundamentale, care este propusă pentru a fi studiată în anul I de studii, semestrul I, la 

specialitatea„Planificarea și administrarea serviciilor de frumusețe”. Conform planului de 

învățământ pentru disciplina dată sunt alocate 150  de ore, acumulându-se 5 credite şi se 

finalizează cu examen.  

II. Motivaţia, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională 

Sectorul întreprinderilor mici și mijlocii ocupă un loc deosebit în economia Republicii 

Moldova. Dezvoltarea și susținerea acestui sector reprezintă una din direcțiile de bază din țara 

noastră,  deoarece acest program favorizează direct la mărirea coeficientului de ocupare a 

populației și veniturilor oamenilor. Există anumite caracteristici specifice de funcționare a 

întreprinderilor mici și mijlocii care influențează semnificativ asupra activităților acestora, inclusiv 

asupra întocmirii rapoartelor financiare și fiscale. În prezent agenții economici ai sectorului micului 

business au posibilitatea de a prezenta rapoarte financiare simplificate cu un volum de date mult 

mai restrîns. Simplicitarea evidenței financiare duce la apariția multor întrebări, care, de fapt, 

necesită și răspunsuri. Acest suport de curs este axat pe particularitățile de evidență contabilă 

specifice micului business și oferă exemple și situații relevante, analiză și soluționare de probleme 

din acest domeniu. 

Prezenţa disciplinei „Bazele contabilităţii fiscale”, ca un obiect de studiu fundamental, se 

motivează prin caracterul universal al contabilităţii. Studiul acestei discipline permite elevilor să 
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acumuleze cunoştinţele necesare şi componentele lui aferente unei unităţi patrimoniale, 

principalele particularităţi de reflectare neîntreruptă şi completă a existenţei şi modificărilor 

elementelor patrimoniale, proceselor, fenomenelor, rezultatelor financiare specifice sectorului 

întreprinderilor mici și mijlocii. Accentul va fi pus anume pe particularitățile specifice de evidență 

contabilă acestui sector, deoarece abilitățile dobândite vor ajuta elevii, să gestioneze cu date reale 

în cazul, dacă vor întreprinde o afacere proprie. 

Subiectele de studiu şi resursele procedurale oferă elevilor instrumente reale pentru 

creativitate, rezolvare eficientă a situaţiilor-problemă, analiză obiectivă, comunicare eficientă în 

stabilirea relaţiilor de parteneriat în mediul profesional, conducere şi evaluare a oricărui proiect 

prin asumarea conştientă a riscurilor ce ţin de realizarea acestuia. Elevii se vor simţi mult mai siguri 

în sine,privind gestionarea resurselor financiare în diferite contexte. 

 

III. Competenţele profesionale specifice modulului 

CS.1. Operarea cu mecanismul de calcul, contabilizare și declarare a impozitului pe venit din  
activitatea de întreprinzător a entității;  
CS.2. Contarea impozitului pe venit reținut la sursa de plată în vederea declarării corecte a  
acestora la Inspectoratul Fiscal;  
CS.3. Contabilizarea TVA în vederea perfectării registrelor de evidență a procurărilor și  
livrărilor și a Declarației privind TVA la entitate;  
CS.4. Contabilizarea accizelor în vederea perfectării și prezentării Declarației privind  
accizele a entității;  
CS.5. Ilustrarea algoritmului de contabilizare a altor impozite și taxe prin prisma declarării  
acestora organelor de resort;  
CS.6. Declararea contribuțiilor de asigurări sociale stat și a primelor de asigurare obligatorie  
de asistență medicală ale entității. 

IV. Administrarea disciplinei 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea 
de evaluare 

Numărul de 
credite Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 
Seminar 

I 150 30 60 60 Examen 5 



V. Unităţi de învăţare 

Unități de competență Unități de conținut Abilităţi  

1. Contabilitatea impozitului pe venit aferent activității de întreprinzător 

UC1. Operarea cu mecanismul 
de calcul, contabilizare și 
declarare a impozitului pe venit 
din activitatea de întreprinzător 
a entității. 

1.1 Metodele de evidenţă în 
contabilitatea fiscală. 
1.2 Caracteristica și clasificarea 
ajustărilor fiscale.  
1.3 Metodologia de calcul a 
venitului impozabil în funcție de 
subiectul impunerii. 
1.4. Contabilitatea impozitului 
pe venit.  
1.5. Modul de perfectare și 
prezentare a declarațiilor 
aferente activității de 
întreprinzător 

A1 Disecarea metodelor de 

evidență fiscală.  

A2 Distingerea surselor de venit 

impozabile și neimpozabile ale 

entității.  

A3 Deducerea cheltuielilor 

aferente activităţii de 

întreprinzător.  

A4 Calcularea uzurii mijloacelor 

fixe din punct de vedere fiscal.  

A5 Calcularea impozitului pe 

venit aferent activității de 

întreprinzător a entității.  

A6 Contabilizarea impozitului pe 

venit.  

A7 Perfectarea darilor de seamă 

fiscale aferente impozitului pe 

venit din activitatea de 

întreprinzător a entității. 

2. Contabilitatea impozitului pe venit reținut la sursa de plată 

 
UC2. Contarea impozitului pe 
venit reținut la sursa de plată în 
vederea declarării corecte a 
acestora la Inspectoratul Fiscal 

2.1. Contabilitatea impozitului 

pe venit reținut din salariu. 

2.2. Contabilitatea impozitului 

pe venit reținut din alte plăţi 

efectuate în folosul persoanei 

fizice.  

2.3 Modul de perfectare și 

prezentare a dărilor de seamă 

fiscale privind veniturile 

achitate şi impozitul pe venit 

reţinut la sursa de plată 

A1 Contabilizarea impozitului pe 

venit reținut din salariu la 

entitate. 

A2 Implementarea desemnării 

procentuale din suma impozitului 

pe venit calculat la entitate. 

A3 Înregistrarea contabilă a 

impozitului pe venit reținut din 

dobânzile achitate în folosul 

persoanelor fizice.  

A4 Ilustrarea metodologiei de 

înregistrare a operațiilor de 

procurare a bunurilor de la 

persoanele fizice la entitate.  

A5 Contabilizarea din alte plăţi 

efectuate în folosul persoanei 
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Unități de competență Unități de conținut Abilităţi  

fizice în cadrul entității. 

A6 Perfectarea darilor de seamă 

fiscale aferente impozitului pe 

venit reţinut la sursa de plată a 

entității 

3. Contabilitatea taxei pe valoarea adăugată 

 
UC3. Contabilizarea TVA în 
vederea perfectării registrelor 
de evidență a procurărilor și 
livrărilor și a Declarației privind 
TVA la entitate. 

3.1 Contabilitatea TVA aferentă 

procurărilor și livrărilor prin 

prisma determinării obligaţiilor 

fiscale aferente.  

3.2 Contabilitatea TVA la 

procurarea de bunuri și servicii 

când un participant nu este 

plătitor de TVA.  

3.3 Contabilitatea TVA aferentă 

valorilor materiale lipsă şi/sau 

utilizate în scopuri distractive. 

3.4 Contabilitatea TVA de la 

avansurile primite.  

3.5 Modul de perfectare a 

Declarației privind TVA. 

A1 Perfectarea facturilor fiscale, 

registrelor de evidență a 

procurărilor și livrărilor la 

entitate.  

A2 Determinarea obligațiilor 

fiscale aferente TVA a entității.  

A3 Contarea a operațiunilor de 

procurare șilivrarea a entității prin 

prisma TVA.  

A4 Contabilizarea TVA aferentă 

valorilor materiale lipsă şi/sau 

utilizate în scopuri distractive la 

entitate.  

A5 Ilustrarea algoritmului de 

înregistrare a TVA în operațiile de 

livrare cu plata anticipată la 

entitate. A6 Perfectarea 

Declarației privind TVA a entității. 

4. Contabilitatea accizelor 

 
UC4. Contabilizarea accizelor în 
vederea perfectării și 
prezentării Declarației privind 
accizele a entității. 

4.1 Metodologia de 

determinare a obligaţiilor 

fiscale aferente accizelor.  

4.2 Contabilitatea operațiilor 

privind accizele. 

4.3 Modul de perfectare a 

Declarației privind accizele 

A1 Determinarea obligațiilor 

fiscale aferente accizelor ale 

entității.  

A2 Perfectarea Registrului de 

evidență a mărfurilor accizate 

expediate (transportate) al 

entității.  

A3 Înregistrarea contabilă a 

operațiunilor de livrarea a 

mărfurilor supuse accizelor.  
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Unități de competență Unități de conținut Abilităţi  

A4 Contabilizarea accizelor la 

mărfurile folosite la producerea 

altor mărfuri supuse accizelor la 

entitate.  

A5 Perfectarea Declarației privind 

accizele a entității 

5. Contabilitatea altor impozite și taxe 

 
UC5. Ilustrarea algoritmului de 
contabilizare a altor impozite și 
taxe prin prisma declarării 
acestora organelor de resort. 

5.1 Corespondenţa conturilor 

privind calcularea taxei vamale 

şi a taxei pentru executarea 

procedurilor vamale.  

5.2 Contabilitatea impozitului 

pe bunurile imobiliare.  

5.3. Contabilitatea impozitului 

funciar.  

5.4 Contabilitatea taxelor 

locale.  

5.5 Contabilitatea altor taxe. 

A1 Disecarea etapelor de 

contabilizare a taxelor aferente 

operațiunilor de import ale 

entității. A2 Operarea cu 

formulele contabile aferente 

calculului și achitării impozitului 

pe bunurile imobiliare. A3 

Contabilizarea impozitului funciar 

al entității.  

A4 Selectarea taxelor locale prin 

prisma genului de activitate 

exercitat de entitate.  

A5 Contabilizarea taxelor locale.  

A6 Perfectarea dărilor de seamă 

fiscale aferente impozitelor și 

taxelor locale calculate de 

entitate. 

6. Contabilitatea contribuțiilor de asigurări sociale de stat și a primelor de asigurare 

obligatorie de asistență medicală 

 
UC6 Declararea contribuțiilor 
de asigurări sociale stat și a 
primelor de asigurare 
obligatorie de asistență 
medicală ale entității 

6.1 Contabilitatea contribuțiilor 

de asigurări sociale de stat 

6.2 Contabilitatea primelor de 

asigurare obligatorie de 

asistență medicală 

A1 Calculul contribuțiilor de 

asigurări sociale stat la entitate în 

funcție de categoria de plătitori și 

asigurați.  

A2 Contabilizarea contribuțiilor de 

asigurări sociale stat.  

A3 Înregistrarea contabilă a 

operațiunilor de calcul și reținere 

a primelor de asigurare 
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Unități de competență Unități de conținut Abilităţi  

obligatorie de asistență medicală.  

A4 Perfectarea declarațiilor 

aferente contribuțiilor de 

asigurări sociale stat și a primelor 

de asigurare obligatorie de 

asistență medicală ale entității. 

 
 

VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 
 
 

Nr. 
Crt. 

Unități de învățare 

Numărul de ore 

Total 

Contact direct 

Lucrul individual 
Prelegeri 

Practică/ 
Seminar 

1 Contabilitatea impozitului pe venit 
aferent activității de întreprinzător 42 10 14 18 

2 Contabilitatea impozitului pe venit 
reținut la sursa de plată 24 4 10 10 

3 Contabilitatea taxei pe valoarea 
adăugată 

28 4 12 12 

4 Contabilitatea accizelor 
16 2 8 6 

5 Contabilitatea altor impozite și 
taxe 28 6 12 10 

6 Contabilitatea contribuțiilor de 
asigurări sociale de stat și a 
primelor de asigurare obligatorie 
de asistență medicală 

12 4 4 4 

Total 150 30 60 60 



VII. Studiu individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 
Termeni de 

realizare 

1. Contabilitatea impozitului pe venit aferent activității de întreprinzător 

Titlul II al Codului Fiscal. 
 
Hotărârea Guvernului nr. 596 din 
13.08.2012 privind Declaraţia cu 
privire la impozitul pe venit.  
 
Ordinul Ministerului Finanțelor 
Nr. 110 din 28.07.2015 cu privire 
la aprobarea Formularului-tip 
forma IVAO15  ”Darea de seamă 
privind impozitul pe venitul din 
activitatea operațională”.  
 
Anexa nr.2 la Ordinul 
Inspectoratului Fiscal Principal de 
Stat nr. 1804 din 30.12.2014 cu 
privire la modul de completare a 
dării de seamă fiscale unificate 
(declarație) (Forma UNIF14)  
 
Ordinul Nr. 180 din 12.10.2015 
cu privire la modul de achitare şi 
evidenţă a plăţilor la bugetul 
public naţional prin sistemul 
trezorerial al Ministerului 
Finanţelor în anul 2016. 

Portofoliu Declaraţia cu 
privire la impozitul pe venit 
(forma VEN12).  

 

Darea de seamă privind 
impozitul pe venitul din 
activitatea operațională 
(forma IVAO15).  

 

Declaraţie (dare de seama 
fiscala unificata) (forma 
UNIF14).  

 

Ordine de plată. 

Corectitudinea 
perfectării 

declarațiilor.  

 

Corectitudinea 
calculelor. 

Săptămâna 2 

2. Contabilitatea impozitului pe venit reținut la sursa de plată 

Titlul II al Codului Fiscal.  

 

Aplicații practice la contabilitatea 

fiscală.  

 

Hotărârea Guvernului Nr. 697 din 

22.08.2014 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la 

reţinerea impozitului pe venit din 

salariu şi din alte plăţi efectuate 

de către patron în folosul 

angajatului, precum şi din plăţile 

achitate în folosul persoanelor 

fizice care nu practică activitate 

de întreprinzător pentru serviciile 

Portofoliu  

 

Jurnalul de înregistrare a 
operațiilor economice.  

 

Act de achiziție a 
mărfurilor.  

 

Act de achiziție a serviciilor 
de locațiune și a 
cheltuielilor aferente  

 

Ordine de plată   

 

Darea de seamă privind 
suma venitului achitat şi 

Corectitudinea 
perfectării a 

documentelor și 
declarațiilor.  

Corectitudinea 
înregistrării 
formulelor 
contabile. 

Săptămâna 4 
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Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 
Termeni de 

realizare 

prestate şi/sau efectuarea de 

lucrări. 

impozitul pe venit reţinut 
din acesta (Forma IRV14)  

 

Nota de informare privind 
salariul şi alte plăţi 
efectuate de către patron 
în folosul angajaţilor, 
precum şi plăţile achitate 
rezidenţilor din alte surse 
de venit decît salariul şi 
impozitul pe venit reţinut 
din aceste plăţi (Forma 
IALS14). 

3. Contabilitatea taxei pe valoarea adăugată 

Aplicații practice la contabilitatea 
fiscală.  

Ordinul Nr. 115 din 06.09.2010 
cu privire la aprobarea şi 
completarea formularului tipizat 
de document primar cu regim 
special “Factură fiscală“ Titlul III 
Codul Fiscal.  

Anexa nr.2 la Ordinul 
Inspectoratului Fiscal Principal de 
Stat nr.1164 din 25.10.2012. 
MODUL de completare a 
Declaraţiei privind TVA . 

Portofoliu  

 

Jurnalul de înregistrare a 
operațiilor economice.  

 

Facturi fiscale. 

 

Registrul de evidență a 
livrărilor.  

 

Registrul de evidență a 
procurărilor.  

 

Declarația privind TVA. 

Corectitudinea 
perfectării a 

documentelor, 
registrelor și 
declarațiilor.  

Corectitudinea 
înregistrării 
formulelor 
contabile. 

Săptămâna 6 

4. Contabilitatea accizelor 

Titlul IV Codul Fiscal.  
 
Aplicații practice la contabilitatea 
fiscală.  
 
Hotărârea Guvernului Nr. 843 din 
18.12.2009 pentru aprobarea 
Regulamentului privind modul de 
solicitare a certificatului de acciz, 
de completare a declaraţiei 
privind accizele şi modul de 
evidenţă a mărfurilor supuse 

Portofoliu  

 

Jurnalul de înregistrare a 
operațiilor economice.  

 

Registrul de evidență a 
mărfurilor accizate 
expediate (transportate). 

 

Declaratia privind accizele 

Corectitudinea 
perfectării 

registrelor și 
declarațiilor.  

Corectitudinea 
înregistrării 
formulelor 
contabile. 

Săptămâna 7 
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Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 
Termeni de 

realizare 

accizelor expediate 
(transportate) din încăperea de 
acciz. 

(Forma ACZ09) 

5. Contabilitatea altor impozite și taxe 

Codul Vamal Titlul VI1 al Codului 

Fiscal al R.M. 
Studiu de caz  

 

Corespondenţa conturilor 
privind calcularea taxei 
vamale şi a taxei pentru 
executarea procedurilor 
vamale 

Prezentarea 
studiului de caz 

Săptămâna 8 

Titlul VII al Codului Fiscal al R.M.  Portofoliu  

 

Jurnalul de înregistrare a 
operațiilor economice.  

 

Darea de seamă pe taxele 
locale (forma TL13) 

Corectitudinea 
perfectării 

declarațiilor.  

Corectitudinea 
înregistrării 
formulelor 
contabile. 

Săptămâna 9 

6. Contabilitatea contribuțiilor de asigurări sociale de stat și a primelor de asigurare 
obligatorie de asistență medicală 

Legea bugetului asigurărilor 

sociale de stat  

 

Legea fondurilor asigurării 

obligatorii de asistenţă medicală  

 

Anexa nr. 1 la Ordinul CNAS nr. 

13-A din 26.01.2016  

Portofoliu  

 

Declarația BASS. 
(Formularul MED08)  

 

Raport privind calcularea 
primelor de asigurare 
obligatorie de asistenta 
medicala 

Corectitudinea 
perfectării 

declarațiilor. 
Corectitudinea 

înregistrării 
formulelor 
contabile. 

Săptămâna 10 
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VIII. Lucrările de laborator recomandate 

 

Nr.d/o Unități de învățare Lista lucrărilor practice Ore  

1 Contabilitatea impozitului pe venit 
aferent activității de întreprinzător 

Perfectarea darilor de seamă fiscale 
aferente impozitului pe venit din 
activitatea de întreprinzător a unei 
entități de reper. 

6 

2 Contabilitatea impozitului pe venit 
reținut la sursa de plată 

Perfectarea darilor de seamă fiscale 
aferente impozitului pe venit 
reţinut la sursa de plată a unei 
entități de reper. 

4 

3  Contabilitatea taxei pe valoarea 
adăugată 

Perfectarea facturilor fiscale, 
Registrului de evidență a 
procurărilor, Registrului de 
evidență a livrărilor, Declarației 
privind TVA a unei entități de reper. 

4 

4 Contabilitatea accizelor Perfectarea Declarației privind 
accizele a unei entități de reper. 

2 

5 Contabilitatea altor impozite și taxe Perfectarea dărilor de seamă fiscale 
aferente taxelor locale a unei 
entități de reper. 

4 

6 Contabilitatea contribuțiilor de 
asigurări sociale de stat și a 
primelor de asigurare obligatorie de 
asistență medicală 

Perfectarea declarației BASS și a 
Raportului privind calcularea 
primelor de asigurare obligatorie de 
asistenta medicala. 

2 

 

IX. Sugestii metodologice 

Studierea de către elevi a disciplinei „Bazele contabilității fiscale” urmărește formarea 

capacității de analiză a situației fianciare a activității întreprinderii pe o perioadă de activitate (un 

an de gestiune).Ca și în cazul conținutului disciplinei, metodele de predare și de învățare trebuie 

să fie corespunzătoare, pentru ca educația financiară să fie oferită în mod eficient, iar cadrele 

didactice trebuie să joace un rol-cheie.  

Conținuturile  disciplinei  sunt proiectate pentru a fi parcurse în două ore pe săptămână. 

Proccesul de predare – învățare a disciplinei „Bazele contabilității fiscale” se produce în baza 

datelor reale. Predarea cursului implică gândire strategică și creativă, care face posibilă cu succes 

situația de învățare. 

Între competențe şi conținuturi este o relație biunivocă, competențele determină 

conținuturile tematice, iar parcurgerea acestora asigură dobândirea de către elevi a 

competențelor dorite, prin activități de predare – învățare – evaluare utilizate de cadrele 

didactice axate pe un caracter activ, interactiv și centrat pe elev, cu pondere sporită pe 

activitățile de învățare și nu pe cele de predare, pe activitățile practice și mai puțin pe cele 
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teoretice. Parcurgerea disciplinei propune utilizarea metodelor bazate pe acțiune, cum ar fi 

efectuarea de lucrări practice, aplicative, studii de caz, investigația, metode explorative 

(observarea directă, observarea independentă), metode expozitive (explicaţia, descrierea, 

exemplificarea).  

Dat fiind faptul, că disciplina „Bazele contabilității fiscale” este o disciplină cu componenta 

fundamentală și necesită parcurgerea conținuturilor teoretice destul de complicate din domeniul 

contabilității, pentru atingerea de către elevi ai competențelor necesare, se propune un număr 

suficient de lucrări practice. Scopul prioritar al lucrărilor practice constă în familiarizarea elevilor 

cu caracteristicile specifice ale sisitemelor de evidență contabilă specifice micului business, 

principiile generale de întocmire a unui bilanț contabil, reguli de întocmire a unui registru-jurnal, 

actele necesare pentru prezentarea raportului financiar.  Orele de lucrările practice ajută elevii să 

întărească cunoștințele teoretice, să dezvolte gândirea, favorizează la asimilarea materialului 

nou, dezvoltă abilitățile de întocmire a documentației necesare și rezolvare a diferitor situații 

concrete. 

Sarcinile pentru studiul individual se bazează pe metodele: studiu de caz și investigația, 

deoarece ajută elevii să aplice cunoștințele teoretice în rezolvare de situații similare din viața 

reală a unei firme. 

Metodele recomandate pentru fiecare din unităţile de învăţare sunt prezentate în tabelul de mai 

jos: 

Nr. 
Crt. 

Unitatea de învăţare 
Metodele de învăţare recomandate 

Prelegeri Practică Individual 

1.  Contabilitatea impozitului 
pe venit aferent activității 
de întreprinzător 

Asaltul de idei. 

Expunerea. 

Conversația 
euristică. 

Demonstrarea. 

Demonstrația. 

Observarea. 

Elaborarea de proiecte. 

Activităţi creative. 

Studiu de caz. 

Elaborarea de 
miniproiecte. 

2.  Contabilitatea impozitului 
pe venit reținut la sursa de 
plată 

Expunerea. 

Demonstrarea. 

 

Descoperirea. 

Problematizarea. 

 

Elaborarea de proiecte. 

Activităţi creative. 

Studiu de Elaborarea de 
miniproiecte. Caz. 

3.   Contabilitatea taxei pe 
valoarea adăugată 

Explicația , 
demonstrarea, 
observarea 

Studiu de caz, 
Exercițiul practic 

Elaborarea de proiecte. 

Activităţi creative. 

Studiu de caz. 

Portofoliu  

4.  Contabilitatea accizelor Descrierea. 

Demonstrarea 

Studiu de caz, 
Exercițiul practic, 

Problematizarea 

Activităţi creative. 

Studiu de caz. 

Portofoliu 
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5.  Contabilitatea altor 
impozite și taxe 

Expunerea. 

Demonstrarea 

Descoperirea. 

Problematizarea, 
exercițiul 

Elaborarea de proiecte. 

Activităţi creative. 

Studiu de caz. 

Portofoliu 

6.  Contabilitatea contribuțiilor 
de asigurări sociale de stat 
și a primelor de asigurare 
obligatorie de asistență 
medicală 

Explicația , 
Algoritmul, 
demonstrarea  

Studiu de caz, 
Exercițiul practic, 

Problematizarea, 
algoritmul 

Studiu de caz. 

Portofoliu 

 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

Activitățile de evaluare vor fi orientate spre motivarea elevilor şi obținerea unui feedback 

continuu, fapt ce va permite corectarea operativă a procesului de învățare, stimularea 

autoevaluării şi a evaluării reciproce, evidențierea succeselor, implementarea evaluării selective 

sau individuale. 

Axarea procesului de învăţare-predare-evaluare pe competenţe presupune efectuarea 

evaluării pe parcursul întregului proces de instruire. Evaluarea continuă va fi structurată în 

evaluări formative şi evaluări sumative (finale) ce țin de interpretarea creativă a informațiilor şi 

de capacitatea de a rezolva situațiile de problemă.  

Pentru a eficientiza procesele de evaluare, înainte de a demara evaluările, cadrul didactic 

va aduce la cunoștința elevilor tematica lucrărilor, modul de evaluare (bareme/grile/criterii de 

notare) şi condițiile de realizare a fiecărei evaluări.  

Produsele recomandate pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a competențelor 

cognitive sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

Nr. 
Crt. 

Produse pentru măsurarea 
competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

1. Exercițiu rezolvat  Înțelegerea enunțului exercițiului. 

 Corectitudinea formulării ipotezelor. 

 Corectitudinea raționamentelor. 

 Corectitudinea testării ipotezelor. 

 Corectitudinea strategiei rezolutive. 

 Corectitudinea rezultatelor. 

 Modul de prezentare a rezultatelor. 

 Modul de interpretare a rezultatelor. 



 

16 / 21 

Nr. 
Crt. 

Produse pentru măsurarea 
competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

2. Problemă rezolvată  Înțelegerea problemei. 

 Documentarea in vederea identificării informațiilor 
necesare in rezolvarea problemei. 

 Formularea și testarea ipotezelor. 

 Stabilirea strategiei rezolutive. 

 Prezentarea si interpretarea rezultatelor. 

4. Referat  Corespunderea referatului temei. 

 Profunzimea și completitudinea dezvoltării temei. 

 Adecvarea la conținutul surselor primare. 

 Coerența și logica expunerii. 

 Utilizarea dovezilor din sursele consultate. 

 Gradul de originalitate și de noutate. 

 Nivelul de erudiție. 

 Modul de structurare a lucrării. 

 Justificarea ipotezei legate de tema referatului. 

 Analiza în detaliu a fiecărei surse de documentare. 

5. Rezumat oral  Expune tematica lucrării în cauză. 

 Utilizează formulări proprii, fără a distorsiona 
mesajul lucrării supuse rezumării. 

 Expunerea orală este concisă și structurată logic. 

 Folosește un limbaj bogat, adecvat tematicii lucrării 
în cauză. 

 Respectarea coeficientului de reducere a textului: 
1/3 din textul inițial. 

6. Rezumat scris  Expune tematica lucrării în cauză. 

 Utilizează formulări proprii, fără a distorsiona 
mesajul lucrării supuse rezumării. 

 Textul rezumatului este concis și structurat logic. 

 Folosește un limbaj bogat, adecvat tematicii lucrării 
în cauză. 

 Fidelitatea: înțelegerea esențialului și reproducerea 
lui, nu trebuie să existe contrasens. 

 Coerența: rezumatul are o unitate și un sens 
evidente, lizibile pentru cei care nu cunosc textul 
sursă. 

 Progresia logică: înlănțuirea ideilor, prezentarea 
argumentelor sunt clare şi evidente. 

 Angajamentul autorului, aptitudine critică corect 
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Nr. 
Crt. 

Produse pentru măsurarea 
competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

evaluată şi transpusă. 

 Respectarea modalităților de enunțare a textului 
sursă: rezumatul este o oglindă micșorată dar fidelă 
textului sursă. 

 Muncă pertinentă de reformulare: rezumatul nu 
este un colaj de citate. 

 Respectarea coeficientului de reducere a textului: 
1/4 din textul inițial. 

 Stăpânirea normelor sintactice la nivel de 
prezentare logică a ideilor,frazelor, paragrafelor 
textului. 

 Text formatat citeț, lizibil. Plasarea clară în pagină. 

7. Studiu de caz  Corectitudinea interpretării studiului de caz propus. 

 Calitatea soluțiilor, ipotezelor propuse, 
argumentarea acestora. 

 Corespunderea soluțiilor, ipotezelor propuse pentru 
rezolvarea adecvată a cazului analizat. 

 Corectitudinea lingvistică a formulărilor. 

 Utilizarea adecvată a terminologiei în cauză. 

 Rezolvarea corectă a problemei, asociate studiului 
analizat de caz. 

 Punerea în evidentă a subiectului, problematicii și 
formularea. 

 Logica sumarului. 

 Referință la programe. 

 Completitudinea informației și coerența între 
subiect și documentele studiate. 

 Noutatea și valoarea științifică a informației. 

 Exactitatea rezultatelor și rigoarea probelor. 

 Capacitatea de analiză și de sinteză a 
documentelor, adaptarea conținutului. 

 Originalitatea studiului, a formulării și a realizării. 

 Personalizarea (să nu fie lucruri copiate). 

 Aprecierea critică, judecată personală a elevului. 

 Corectitudinea interpretării studiului de caz propus. 

 Calitatea soluțiilor, ipotezelor propuse, 
argumentarea acestora. 

 Corespunderea soluțiilor, ipotezelor propuse pentru 
rezolvarea adecvată a cazului analizat. 
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Nr. 
Crt. 

Produse pentru măsurarea 
competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

 Corectitudinea lingvistică a formulărilor. 

 Rezolvarea corectă a problemei, asociate studiului 
analizat de caz. 

Criteriile pentru evaluarea sumativă a competenţelor profesionale sunt prezentate în 

tabelul de mai jos: 

Nr. 
Crt

. 

Produse pentru măsurarea 
competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

1. 
Estimarea valorii elementelor 
patrimoniale ale întreprinderii  

Gruparea activelor în dependenţă 
de gradul de lichiditate 

 Corespunderea termenilor de referinţă. 

 Corespunderea standardelor şi normativelor în 
vigoare. 

 Corectitudinea calculelor. 

 Fundamentarea deciziilor. 

 Completitudinea setului de documente. 

 Ţinuta grafică. 

 Respectarea termenilor de elaborare. 

2. Gruparea activelor în dependenţă 
de gradul de lichiditate 

 Corespunderea standardelor şi normativelor în 
vigoare. 

 Corectitudinea calculelor. 

 Fundamentarea deciziilor. 

 Respectarea termenilor de elaborare. 

3. Elaborarea registrului-jurnal al 
firmei 

 Corespunderea termenilor de referinţă. 

 Corespunderea standardelor şi normativelor în 
vigoare. 

 Corectitudinea calculelor. 

 Fundamentarea deciziilor. 

 Completitudinea setului de documente. 

 Respectarea termenilor de elaborare. 

4. Raportul de profit și pierdere  Corespunderea termenilor de referinţă. 

 Corespunderea standardelor şi normativelor în 
vigoare. 

 Corectitudinea calculelor. 

 Fundamentarea deciziilor. 

 Completitudinea setului de documente. 

 Respectarea termenilor de elaborare. 

5. Lista de inventariere a 
patrimoniului întreprinderii 

 Corespunderea standardelor şi normativelor în 
vigoare. 

 Corectitudinea calculelor. 
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Nr. 
Crt

. 

Produse pentru măsurarea 
competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

 Completitudinea setului de documente. 

 Respectarea termenilor de elaborare. 

6. Raportul financiar al întreprinderii 
în partida simplă 

 Corespunderea termenilor de referinţă. 

 Corespunderea standardelor şi normativelor în 
vigoare. 

 Corectitudinea calculelor. 

 Fundamentarea deciziilor. 

 Completitudinea setului de documente. 

 Respectarea termenilor de elaborare. 

7. Raportul financiar al întreprinderii 
în partida dublă simplificată 

 Corespunderea termenilor de referinţă. 

 Corespunderea standardelor şi normativelor în 
vigoare. 

 Corectitudinea calculelor. 

 Fundamentarea deciziilor. 

 Completitudinea setului de documente. 

 Ţinuta grafică. 

 Respectarea termenilor de elaborare 

XI. Resursele necesare pentru desfășurarea procesului de studii 

Sălile unde se studiază trebuie să corespundă Regulilor şi normativelor sanitaro-

epidemiologice de stat „Igiena instituţiilor de învăţământ secundar profesional” (Hotărârea nr.23 

din 29.12.2005). Astfel suprafaţa cabinetului trebuie să fie – în  dependenţă de numărul de elevi  

- 2,4 m2 pentru 1 elev. Cabinetul trebuie să dispună, atât de iluminare naturală directă, laterală, 

cât şi de iluminare artificială, corespunzătoare cerinţelor normativului în construcţie II-4-79 

„Iluminatul natural şi artificial. Norme de proiectare”. În ce priveşte amenajarea încăperilor, sala 

de clasă , trebuie să posede mese de lucru şi scaune în strictă dependenţă de valoarea taliei 

elevilor, astfel ca mobilierul să asigure o ţinută corectă elevilor.  

În scopul realizării procesului de formare şi dezvoltare a competenţelor profesionale, 

cabinetul de trebuie să fie dotat cu: 

- Proiectarea didactică pe ani de studii şi unităţi de curs; 

- Materiale didactice pentru activitate în auditoriu; 

- Suport didactic pentru evaluarea lucrărilor practice/ Manuale; 

- Curs de lecţii; 

- Indicaţii metodice; 

- Materiale suport pentru activitatea de învăţare individuală a elevilor ghidată de 

profesor; 
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- Materiale pentru autoevaluare; 

- Materiale necesare pentru realizarea lucrărilor practice şi de laborator; 

- Mijloace tehnice TIC (Tehnologii Informaţionale Comunicaţionale): calculator, 

proiector, ecran. 

În auditoriu se vor păstra în format hârtie actele legislative şi normative specifice 

activităţii de evidență contabilă a agenților economici. 

 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. 
Crt. 

Denumirea resursei 
Locul în care poate fi 
consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

1.  Ghedrovici O., Bazele contabilității; Academia de Studii 
economice din Moldova, Chișinău, 2015 

profesor 

2.  Nederița A., Contabilitate financiară, Asociația contabililor și 
auditorilor profesioniști din Republica Moldova, Chișinău, 2003 

profesor 

3.  Gheorghe Holt, Bazele contabilității, Editura Academică 
Brâncuși 

profesor 

4.  Gheorghiu Anda, Bazele contabilității, Universitatea Hiperion 
București 

profesor 

5.  Морозова Е. В., Учет на предприятиях малого бизнеса,  
СЛИ, Сыктыквар, 2007 

profesor 

6.  Planul general de conturi contabile internet 

7.  Legea Contabilității nr.113 din 27.04. 2007 din Republica 
Moldova 

internet 

8.  Codul Fiscal al Republicii Moldova nr. 1163-XIII din 24.04.1997. 
Republicat: MO, ediție specială din 08.02. 2007 

internet 

9.  Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1804 din 
30.12.2014 cu privire la modul de completare a dării de seamă 
fiscale unificate (declarație) (Forma UNIF14) Publicat : 
23.01.2015 în Monitorul Oficial Nr. 11- 21 

internet 

10.  Ordinul Nr. 115 din 06.09.2010 cu privire la aprobarea şi 
completarea formularului tipizat de document primar cu regim 
special “Factură fiscală“ Publicat : 05.10.2010 în Monitorul 
Oficial Nr. 194-196 

internet 

11.  Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 
25.10.2012. MODUL de completare a Declaraţiei privind TVA . 

https://www.legis.md/ 

https://www.legis.md/
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Nr. 
Crt. 

Denumirea resursei 
Locul în care poate fi 
consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

12.  Legea Nr. 157 din 01.07.2016 fondurilor asigurării obligatorii de 
asistenţă medicală pe anul 2016 Publicat : 19.07.2016 în 
Monitorul Oficial Nr. 215-216 art Nr : 477 

http://lex.justice.md/vie
wdoc.php?action=view&
view=doc&id=365881&l

ang=1 

13.  CODUL VAMAL al Republicii Moldova COD Nr. 1149 din 
20.07.2000 Publicat : 01.01.2007 în Monitorul Oficial Nr. 
Ed.special. 

http://lex.justice.md/ind
ex.php?action=view&vie

w=doc&id=319745 

14.  www.contabilsef.md 

www.contabilitate.md 

www.nalog.md 

Internet 
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