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Introducere
Proiectul de an este o lucrare scrisă cu caracter economic, întocmită în baza unei teme date,
care cuprinde metode, tehnici, calcule necesare realizării acesteia.
Elaborarea proiectului de an este prevăzută de Planul de învăţământ şi are drept scop:
Fundamentarea practică a cunoştinţelor la specialitate;
Dezvoltarea deprinderilor de lucru cu literatura ştiinţifică;
Valorificarea abilităţilor dobândite pe parcursul studiilor;
Elaborarea şi argumentarea concluziilor etc.
Proiectul economic se elaborează în anul I de studii şi se evaluează ca parte componentă a
disciplinelor: Fundamentele contabilităţii (pentru studenţii specialităţi Contabilitate) şi Sisteme
monetare şi de credit (pentru studenţii specialităţii Finanţe şi Bănci).
Realizarea proiectului de an presupune studierea şi analiza detaliată a temei alese.
1. Structura Proiectului de an
Elaborarea proiectului de an trebuie să respecte următoarea structură logică:
Foaia de titlu (anexa 1).
Cuprins (anexa 2).
Abstract.
Textul de bază – conform temei proiectului de an.
Concluzii.
Bibliografie.
Anexe.
Abstract. Ideile şi aspectele principale ale proiectului de an sunt reflectate într-un succint
rezumat de maxim 1 pagină, care să transmită cititorului o imagine clară a lucrării. Abstractul
trebuie să conţină următoarele elemente:
scopul şi obiectivele cercetării;
metode cantitative şi calitative de cercetare (sondajul, interviul, observaţia, metoda
normativă, de analiză logică, comparativă, statistică, inducţia şi deducţia, metode
grafice, metoda descriptivă şi analitică);
rezultatele cercetării obţinute.
Textul de bază. La acest compartiment studentul va aborda unul din următoarele subiecte:
Specialitatea Contabilitate:
1. Contabilitatea ca mijloc de culegere, prelucrare, generalizare şi transmitere a datelor
2. Metoda contabilităţii şi procedeele acesteia
3. Esenţa, tipurile şi funcţiile bilanţului
4. Structura bilanţului. Caracteristica posturilor de bilanţ
5. Tipuri de modificări în bilanţ sub influenţa faptelor economice
6. Noţiunea, structura şi funcţiile conturilor contabile
7. Dubla înregistrare şi însemnătatea acesteia
8. Conturi sintetice şi analitice
9. Balanţe de verificare şi însemnătatea de control al acestora
10. Schema generală de evidenţă a costurilor de producţie
11. Contabilizarea cheltuielilor şi veniturilor entităţii economice.
12. Determinarea rezultatului financiar şi reflectarea acestuia în contabilitate
13. Evaluarea patrimoniul în contabilitate
14. Calculaţia ca procedeu al metodei contabilităţii
15. Noţiuni privind documentele şi clasificarea acestora
16. Metodologia completării şi prelucrării documentelor
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17. Circulaţia documentelor
18. Esenţa, sarcinile şi formele inventarierii
19. Caracteristica registrelor contabile şi clasificarea lor
20. Caracteristica generală a situaţiilor financiare
Specialitatea Finanţe şi Bănci:
1. Apariţia, rolul şi importanţa monedei
2. Etalonul monetar – evoluţie istorică
3. Apariţia şi evoluţia monedei pe teritoriul Moldovei
4. Organizarea conferinţei internaţionale de la Bretton Woods
5. Crearea şi rolul Fondului Monetar Internaţional
6. Crearea şi rolul Băncii Internaţionale de Reconstrucţie şi Dezvoltare
7. Crearea şi rolul Băncii Europene de Reconstrucţie şi Dezvoltare
8. Sistemul Monetar European: creare şi evoluţie
9. Aderarea Republicii Moldova la instituţiile financiare internaţionale
10. Conosamentele - ca titluri de credit
11. Obligaţiunile ca titluri de participaţie. Tipologia obligaţiunilor cunoscute în practică
12. Cecurile ca instrumente de plată
13. Istoricul apariţiei cardurilor ca instrumente de plată
14. Utilizarea cardurilor în Republica Moldova
15. Istoria apariţiei şi dezvoltării creditului ca categorie economică
16. Creditul comercial – prima formă a creditului
17. Rolul şi importanţa creditului internaţional
18. Tehnica derulării creditului ipotecar
19. Istoria apariţiei băncilor comerciale şi a primelor operaţiuni bancare
20. Istoria apariţiei şi rolul Băncilor Centrale

Concluzii.
Bibliografia se include la sfârşitul lucrării după Concluzii şi conţine lista literaturii utilizate
în elaborarea proiectului de an. Fiecare sursă se scrie în bibliografie conform următoarelor
exemple:
1. Drucker P. Inovaţia şi sistemul antreprenorial. Bucureşti: Enciclopedică, 1999. 188 p.
2. Roşca P. Mecanisme de reglementare ale economiei ţărilor UE în condiţiile crizei
financiare. În: Analele ULIM, 2013, vol. 14, p.13-22.
3. Codul Muncii. Nr. 154 din 28.03.2003. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
29.07.2003, nr. 159-162.
4. Regulamentul privind inventarierea. Nr. 27 din 28.04.2004. În: Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 27.07.2004, nr. 123 – 124.
5. The Constructivist Theory of Instruction. http://www.caosclub.org/constructivism.htm
(vizualizat 25.01.2016).
Sursele indicate în bibliografia proiectului de an se numerotează şi se aranjează în
ordine alfabetică, în consecutivitate: surse în limba română, rusă, engleză şi franceză.
Anexele proiectului de an sunt plasate după bibliografie, în ordinea reflectării acestora în
textul de bază al lucrării. Fiecare anexă are număr (de exemplu Anexa 1) şi se indică în partea
dreaptă de sus a paginii, iar denumirea care relevă conţinutul este poziţionată centrat.
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2. Cerinţe de redactare a proiectului de an
Limba de scriere a proiectului de an poate fi româna, rusa, engleza şi franceza, în
dependenţă de limba în care s-a studiat la ciclul I licenţă.
Metodologia de elaborare a proiectului de an. Drept bază metodologică pot servi
metodele ştiinţifice de cercetare cum sunt metoda normativă, de analiză logică, comparativă,
statistică, inducţia şi deducţia, metode grafice, calitative şi cantitative, metoda descriptivă şi
analitică. Pentru elucidarea conţinutului este necesar de respectat condiţiile de coerenţă logică a
informaţiilor şi datelor utilizate, de ţinut cont de completitudinea informaţiei selectate, pentru a
asigura deductibilitatea şi raţionamentul enunţurilor structurate.
Analiza datelor. Studentul efectuează o analiză profundă a datelor şi informaţiilor. Analiza
şi interpretarea datelor trebuie să fie precisă, fiabilă, completă şi verificabilă. Cele mai
semnificative şi interesante date trebuie prelucrate şi introduse în tabele şi figuri. Acestea, ca
parte componentă a lucrării, trebuie să se încadreze organic în text, relevând conţinutul (de
exemplu, tabelul 1 sau figura 2). Fiecare tabel sau figură are denumire, ce relevă conţinutul de
bază al materialului ilustrat, la fel se indică obiectul şi perioada de timp.
Exemplu:
Tabelul 1. Oportunităţi şi riscuri manageriale [2, p. 34] sau [elaborat de autor]
Nr.
Oportunităţi
Riscuri

Exemplu:
CONTABILITATE
- sistem complex de:
colectare
identificare
grupare
prelucrare
înregistrare
generalizare
raportare financiară

Fig. 2. Esenţa contabilităţii [2, p. 34] sau [elaborat de autor]
Volumul proiectului de an. Proiectul de an reprezintă o lucrare logică şi relevantă, care
include:
Pagina de titlu
1 pagină
Cuprins
1 pagină
Abstract
maxim 1 pagină
Textul de bază
8-10 pagini
Concluzii
1 pagină
Bibliografie
minim 3 surse
Anexe
nelimitat
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Proiectul de an are un volum de 12-14 pagini, inclusiv abstract, textul de bază, concluzii.
Bibliografia şi anexele nu se includ în volumul de pagini stabilit.
Dimensiunea caracterelor - 12; fontul - Times New Roman; interval: 1,5.
Amplasarea în pagină: câmp stânga – 30 mm, dreapta – 15 mm, sus şi jos – 25 mm.
Numerotarea paginilor este obligatorie şi continuă cu cifre arabe, centrat pe câmpul de jos a
foii. Foaia de titlu nu se numerotează. Numerotarea se începe de la cuprins cu cifra 2.
Referinţele constituie un element obligatoriu al proiectului de an. Numărul de referinţe
trebuie să fie cel puţin 5 şi să corespundă strict cu sursele indicate în bibliografia lucrării. Toate
citatele şi datele numerice utilizate în text din diverse surse trebuie înzestrate cu trimiteri la
sursele de unde au fost luate. Trimiterile trebuie indicate în conformitate cu standardele
existente, ce reglementează descrierile bibliografice ale lucrărilor descrise.
Exemplu: [2, p. 34] unde cifra 2 reprezintă numărul sursei din bibliografie, iar cifra 34
indică numărul paginii unde este reflectată informaţia preluată.
3. Cerinţe privind evaluarea proiectului de an din partea coordonatorului
Proiectul de an se prezintă pe parcursul seminarelor sub formă de prezentări Power Point,
Prezi, etc. şi coordonatorului pe suport electronic şi hârtie până la finalizarea semestrului în care
se studiază disciplinele Fundamentele contabilităţii (specialitatea Contabilitate) şi Sisteme
monetare şi de credit (specialitatea Finanţe şi Bănci) şi va fi apreciat ţinând cont de calitatea
tehnoredactării şi prezentării precum şi de completitudinea abordării subiectului cercetat cu o
notă de care se va ţine cont la determinarea reuşitei curente.
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ANEXE
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Anexa 1

UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA
(caracter 14, Bold, centrat)

FACULTATEA „ŞTIINŢE ECONOMICE”
(caracter 14, Bold, centrat)

CATEDRA „FINANŢE, BĂNCI ŞI CONTABILITATE”
(caracter 14, Bold, centrat)

NUMELE PRENUMELE STUDENTULUI (caracter 14, Bold, centrat)

PROIECT DE AN
Cu tema: ______________________________________________

361.1 Contabilitate
364.1 Finanţe şi Bănci

Conducător ştiinţific:

numele prenumele, gradul didactic
(semnătura)

Autor
(semnătura)

Chişinău, 201__
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