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Nr. credite transferabile 9 

 

Statutul disciplinei 

Disciplină de domeniu (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Prof. Univ. Dr. Carmen Luiza Costuleanu 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

 

În cadrul cursului se prezintă masteranzilor o serie de aspecte teoretice şi practice privind 

contabilitatea financiară de raportare, pornind de la bazele conceptuale cu care operează această 

activitate. De asemenea sunt prezentate exemple și studii de caz, având la bază practicile din 

entitățile economice. Parcurgând această disciplină masteranzii îşi vor putea însuşi modul în care 

contabilitatea financiară de raportare asigură punerea în practică a normelor contabile conforme 

cu Directivele Europene, legiferate în țara noastră. 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 

Curs (Capitole/subcapitole) 

Concepte de bază, principii fundamentale şi calitatea informaţiilor financiar-contabile 

Politici contabile 

Structura situatiilor financiare anuale 

Prezentarea si publicarea situatiilor financiare anuale 

Controlul exactitatii si corectitudinii inregistrarilor efectuate in contabilitate 

Inventarierea generală a elementelor bilantiere 

Operatiunile finale privind intocmirea situatiilor financiare anuale 

 

Lucrări practice 

Seminar interactiv privind formatul si continutul situatiilor financiare anuale 

Seminar interactiv privind structura situatiilor financiare anuale 

Seminar interactiv privind politicile contabile 

Seminar interactiv privind analiza activitatii entitatii pe baza informatiilor din situatiile 

financiare anuale 

Seminar interactiv privind prezentarea si publicarea situatiilor financiare anuale 

Studii de caz privind lucrarile premergatoare intocmirii situatiilor financiare anuale/ 

lucru individual la proiect 

Seminar interactiv privind lucrarile finale de intocmire a situatiilor financiare anuale/ 

lucru individual la proiect 
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Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen Examen scris 80% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 
Evaluare pe parcursul semestrului 20% 

 

 

Persoana de contact 

Prof. Univ. dr. Carmen Luiza COSTULEANU 

Facultatea de Agricultură - USV Iași 

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România 

telefon: 0232 407.514  

E-mail: costuleanu.carmen@uaiasi.ro de evaluare Procent din nota finală 

 

 


