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Nr. credite transferabile 3 
 
Statutul disciplinei 
Disciplină de domeniu (obligatorie) 
 
Titular disciplină 
Prof. univ. dr. Carmen Luiza COSTULEANU 
 
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 
 
Obiectivul general: În cadrul cursului se urmăreşte însuşirea de către studenţi a functiunii 
conturilor; dezvoltarea capacităţii de analiză a fluxului de informaţii financiar-contabile în cadrul 
unei entităţi; dezvoltarea capacităţii de analiza şi interpretare a informatiilor financiar-contabile cu 
impact asupra situatiilor financiare prezentate de o societate comerciala. 
La lucrările practice se urmăreşte dobândirea cunoștințelor necesare utilizării documentelor 
justificative specifice operaţiunilor economico-financiare derulate în cadrul societăţii comerciale;  
dobândirea cunoștințelor necesare înțelegerii informațiilor financiar-contabile prezentate prin 
situații financiare. 
Obiective specifice: dobândirea cunoștințelor necesare înțelegerii informațiilor financiar-
contabile prezentate prin situații financiare. 
 
Conținutul disciplinei (programa analitică) 
 

Curs 

 
 

Constituirea și funcționarea entităților patrimoniale 
Structuri bilanțiere 
Regulile de funcționare a conturilor
Aplicație practică privind analiza contabilă
Relații bilanțiere și egalități contabile
Calculația rezultatelor 
Calculația costurilor 
Lucrarile contabile de închidere a exercițiului financiar 

 

 
 

Lucrări practice 

Aplicații privind constituirea și funcționarea entităților patrimoniale 
Aplicații privind structuri bilanțiere 
Aplicații privind analiza contabilă 
Aplicații privind relațiile bilanțiere și egalitățile contabile 
Aplicații privind calculația rezultatelor 
Aplicații privind lucrarile contabile de închidere a exercițiului financiar 
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Evaluare finală 
 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota 
finală 

Examen Evaluare scrisă 80% 

Aprecierea activităţii în 
timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 
studiul de caz, prezentări de mografii 
contabile, proiecte de grup 

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.roProcent din nota finală 
 
 


