
FIŞA DISCIPLINEI
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1. Date despre program 

 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 

1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice şi Sociale 

1.3 Departamentul Departamentul de Economie  

1.4 Domeniul de studii Management  

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii/Calificarea Management  

 

2. Date despre disciplină 

 

2.1 Denumirea disciplinei Contabilitate Financiară M2103 

2.2 Titularul activităţii de curs Conf. Univ. Dr. Szász Erzsébet 

2.3 Titularul activităţii de seminar Lect. Univ. Dr. Veres Edit 

2.4 Anul de studiu II 

2.5 Semestrul I 

2.6 Tipul de evaluare Examen  

2.7 Regimul disciplinei O/DD 

 

3. Timpul total estimat 

 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care3.2curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care3.5curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 25 

Tutoriat 5 

Examinări 4 

Alte activităţi… - 

3.7 Total ore studiu individual 94 

3.8 Total ore pe semestru 150 

3.9 Numărul de credite 6 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

  
4.1 de curriculum Bazele contabilității 

4.2 de competenţe  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

  
5.1 de desfăşurare a cursului Sală de curs, calculator, videoproiector, tablă, Internet 

Sală de seminar, calculator, videoproiector, tablă, Internet, teren 

 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului Sală de seminar, calculator, videoproiector, tablă, Internet 

Sală de seminar, calculator, videoproiector, tablă, Internet, teren 

 

 

1
Cf.M.Of.al României, Partea I, Nr.800bis/13.XII.2011,Ordinul ministrului nr.5703 din18 oct.2011 



6. Competenţe specifice acumulate 

 

Competenţe 

profesionale 

CP.1 Identificarea şi definirea metodelor , tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a 

datelor referitoare la o problemă economico-financiară 

CP.2 Explicarea metodelor , tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor 

referitoare la o problemă economico-financiară 

CP.3 Aplicarea metodelor , tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor 

referitoare la o problemă economico-financiară 

CP.4 Identificarea criteriilor de selecţie şi aplicarea variantei adecvate pentru culegerea şi analiza datelor 

economico-financiare 

CP.5 Efectuarea de analize economico-financiare curente pe baza datelor şi informaţiilor 

Competenţe 

transversale 

CT.1 Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor  de etică profesională în cadrul propriei strategii de 

muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă. 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice accumulate)  
7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

 Aprofundarea cunoștințelor teoretice și metodologice deja acumulate în cadrul disciplinei 

bazele contabilității; 

 Cunoaşterea şi înţelegerea de către studenţi a noţiunilor specifice contabilităţii financiare 

a societăţilor comerciale 

 Formarea şi dezvoltarea capacităţii de analiză şi sinteză  

7.2 Obiectivele specifice  analiza tranzacțiilor economice legate de diferitele părți ale patrimoniului entităților, 

rezultatele financiare și elementele extrapatrimoniale ale acestora precum și 

înregistrarea lor în contabilitate.  

 înțelegerea legăturii dintre contabilitate și fiscalitate, cunoașterea legislației generale și 

specifice, interne și internaționale care afectează contabilitatea financiară a societăților 

 explicarea modalităţilor de elaborare a situaţiilor financiare 

 interpretarea balanţei de verificare 

 elaborarea şi analiza situaţiilor financiare 

 

8. Conţinuturi 

 

 

 

 

 

Metode de predare Observaţii 

1. Introducere în contabilitatea financiară. Armonizarea 

contabilității. Prezentarea reglementărilor contabile din Ronânia. 

Organizarea și conducerea contabilității entităților economice. 

Planul de conturi. 

 

Prezentare, dezbatere, studii de 

caz. 
2 ore 

2. Contabilitatea activelor imobilizate. Contabilitatea 

imobilizărilor necorporale și corporale. Structură. Organizarea 

evidenței operative și analitice a activelor imobilizate. 

Organizarea contabilității activelor imobilizate. Evaluare. Conturi 

utilizate. Operații privind imobilizările necorporale. 

Prezentare, dezbatere, studii de 

caz. 

2 ore 

3. Contabilitatea activelor imobilizate. Contabilitatea 

imobilizărilor corporale și financiare. Evaluare. Reevaluare. 

Amortizarea imobilizărilor corporale. Conturi utilizate. Operații 

privind imobilizările corporale și financiare. 

Prezentare, dezbatere, studii de 

caz. 

2 ore 



4. Contabilitatea stocurilor. Caracterizare generală. Evaluare. 

Documente privind evidența operativă a stocurilor. Organizarea 

contabilității analitice și sintetice a stocurilor. Conturi utilizate, 

operații legate de materii și materiale, stocuri în curs de 

aprovizionare, produse și producție în curs de execuție, stocuri 

aflate la terți. 

 

Prezentare, dezbatere, studii de 

caz. 

2 ore 

5. Contabilitatea activelor biologice de natura stocurilor, mărfuri 

și ambalaje. Conturi utilizate. Operații legate de activelor 

biologice de natura stocurilor,, mărfuri, ambalaje. 

 

Prezentare, dezbatere, studii de 

caz. 

2 ore 

6. Contabilitatea terților. Structura generală a creanțelor și 

datoriilor. Evaluare. Documente privind evidența decontărilor cu 

terții. Organizarea contabilității analitice și sintetice a decontărilor 

cu terții. Conturi utilizate. Operații privind datoriile și creanțele 

comerciale. 

  

Prezentare, dezbatere, studii de 

caz. 

2 ore 

7. Contabilitatea decontărilor cu personalul și cu bugetele de 

asigurări și protecție socială. Structură. Determinarea salariului 

impozabil și a impozitului pe venitul din salarii. Documente 

privind evidența salariilor. Conturi utilizate. Operații privind 

salariile. 

  

Prezentare, dezbatere, studii de 

caz. 

2 ore 

8. Contabilitatea decontărilor cu bugetul statului. Structura 

datoriilor și creanțelor fiscale. Conturi utilizate. Operații privind 

impozitul pe profit, taxa pe valoarea adăugată, alte impozite și 

taxe. 

  

 

 

 

 

 

Prezentare, dezbatere, studii de 

caz. 

2 ore 

9. . Contabilitatea decontărilor în cadrul grupului și cu asociații. 

Contabilitatea decontărilor cu debitorii și creditorii diverși. 

Contabilitatea operațiilor de regularizare. Contabilitatea 

decontărilor în cadrul entității. Ajustări privind deprecierea 

creanțelor. Noțiuni generale. Conturi utilizate. Operații contabile. 

 

Prezentare, dezbatere, studii de 

caz. 

2 ore 

10. Contabilitatea investițiilor financiare pe termen scurt și a 

trezoreriei. Caracterizare generală. Documente de evidență a 

mijloacelor bănești. Organizarea contabilității trezoreriei. Conturi 

utilizate. Operații privind investițiile pe termen scurt, efectele de 

încasat, conturi la bănci, decontări în numerar, acreditive, avansuri 

și viramente interne. 

 

Prezentare, dezbatere, studii de 

caz. 

2 ore 

11. Contabilitatea cheltuielilor și veniturilor. Structura lor în 

contabilitatea financiară. Organizarea contabilității cheltuielilor și 

veniturilor. Noțiuni generale. Conturi utilizate. Operații privind 

cheltuielile și veniturile.  Contabilitatea operațiilor în afara 

bilanțului. 

 

Prezentare, dezbatere, studii de 

caz. 

2 ore 



12. Contabilitatea capitalurilor proprii: capital social, prime de 

capital, rezerve din reevaluare, rezerve, acțiuni proprii, rezultatul 

exercițiului financiar, rezultatul reportat. 

 Noțiuni generale, evaluare, documente utilizate, conturi utilizate, 

operații legate de capitaluri proprii. 

 

  

Prezentare, dezbatere, studii de 

caz. 

2 ore 

13. Contabilitatea provizioanelor. Contabilitatea împrumuturilor și 

datoriilor asimilate: împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, 

credite bancare pe termen lung, datorii care privesc imobilizările 

financiare, alte împrumuturi și datorii asimilate.  Noțiuni generale, 

evaluare, documente utilizate, conturi utilizate, operații legate de 

provizioane și împrumuturi. 

 

 

Prezentare, dezbatere, studii de 

caz. 

2 ore 

14. Situații financiare anuale. Importanță, rol, funcții, structură. 

Lucrări premergătoare pentru întocmirea situațiilor financiare 

anuale. Întocmirea, verificarea, auditarea, aprobarea, semnarea și 

publicarea situațiilor financiare anuale. 

 

Prezentare, dezbatere, studii de 

caz. 

2 ore 

 

 

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

1. Recapitulare privind activele și pasivele, funcțiunea conturilor, 

principii contabile, evaluare. Discuții asupra Legii contabilității. 

Discutarea obligațiilor studenților, pregătirea seminariilor. 

 

Dezbatere, studii de caz, exemple. 2 ore 

2. Contabilitatea imobilizărilor corporale și necorporale. Mod de 

calcul al amortizării. Exemple de operații/înregistrări contabile. 

 

Dezbatere, studii de caz, exemple 2 ore 

3. Contabilitatea imobilizărilor financiare. Mod de calcul al 

diferenței din reevaluare și înregistrarea acesteia. Exemple de 

operații/înregistrări contabile. 

 

Dezbatere, studii de caz, exemple. 2 ore 

4. Contabilitatea stocurilor de materii și materiale, produse. Mod 

de calcul al diferenței de preț și al repartizării acesteia. Exemple 

de operații/înregistrări contabile. 

 

Dezbatere, studii de caz, exemple 2 ore 

5. Contabilitatea animalelor, mărfurilor și ambalajelor. Mod de 

calcul al cotei medii de rabat și a adaosului aferent vănzărilor de 

mărfuri. Exemple de operații/înregistrări contabile. 

 

Dezbatere, studii de caz, exemple. 2 ore 

6. Contabilitatea decontărilor cu furnizorii și clienții. Exemple de 

operații/înregistrări contabile. 

 

Dezbatere, studii de caz, exemple 2 ore 

7. Contabilitatea decontărilor cu personalul și cu bugetele de 

asigurări și protecție socială. Exemple privind întocmirea statelor 

de salarii și înregistrarea acestora în contabilitate. 

 

Dezbatere, studii de caz, exemple. 2 ore 

8. Contabilitatea decontărilor cu bugetul statului. Exemple 

privindmod de calcul al TVA, impozit pe profit /înregistrări 

contabile. 

 

Dezbatere, studii de caz, exemple 2 ore 



9. Contabilitatea decontărilor în cadrul grupului și cu asociații. 

Exemple de operații/înregistrări contabile. 

 

Dezbatere, studii de caz, exemple. 2 ore 

10. Contabilitatea trezoreriei. Exemple de operații/înregistrări 

contabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezbatere, studii de caz, exemple 2 ore 

11. Contabilitatea cheltuielilor și veniturilor.  Contabilitatea 

operațiilor în afara bilanțului. Exemple de operații/înregistrări 

contabile. 

 

Dezbatere, studii de caz, exemple. 2 ore 

12. Contabilitatea capitalurilor proprii. Evaluarea capitalului 

social la (exemplu de calcul): valoarea nominală, valoarea de 

piață, valoarea financiară, valoarea de randament, valoarea 

contabilă. Exemple de operații/înregistrări contabile.  

 

 

 

 

 

 

 

Dezbatere, studii de caz, exemple 2 ore 

13. Contabilitatea capitalurilor împrumutate. Exemple de 

operații/înregistrări contabile. 

 

Dezbatere, studii de caz, exemple. 2 ore 

14. Situații financiare anuale. Lucrări pregătitoare. Mod de 

întocmire. Analiză. 

 

Dezbatere, studii de caz, exemple 2 ore 
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2010. 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Competenţele achiziţionate pot fi utilizate în numeroase domeniile de activitate, unde este nevoie de 

analiza datelor financiare şi contabile, atât în sectorul public, cât şi privat. Conţinutul disciplinei este în 

concordanţă cu materiile similare predate în alte centre universitare din ţară şi din străinătate. Pentru o mai 

bună adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei vor avea loc întâlniri atât cu reprezentaţi 

ai mediului de afaceri de specialitate cât şi cu profesori de economie din învăţământul superior.  

 

 

 

 

 

 

 

http://codfiscal.net/hg-21392004-catalogul-privind-clasificarea-si-duratele-normale-de-functionare-a-mijloacelor-fixe/
http://codfiscal.net/hg-21392004-catalogul-privind-clasificarea-si-duratele-normale-de-functionare-a-mijloacelor-fixe/


 

10. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1 Criterii de 

evaluare 

10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs Cunoasterea claselor de 

conturi, evaluarea si 

organizarea contabilitatii 

elementelor de activ si de 

pasiv 

Examen scris, test grila 50% 

10.5 Seminar Inregistrarea  contabila a 

operatiunilor economice, 

intocmire balanta de 

verificare si bilant 

Studii de caz, teme 

proiect specific 
25% 

25% 

10.6 Standard minim de performanţă  Obţinerea a minim 50% din punctajul total acordat, dintre care 25% pentru activitatea 

de seminar şi 25% la proba de verificare 

 

 

 

Data completăriii Semnătura titularului de curs                                Semnătura titularului de seminar 

15.09.2019  
Conf. Univ. Dr. Szász Erzsébet 

                                          Lect. Univ. Dr. Veres Edit 

 
 
 
 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

 

     …………………….. Prof. Univ. Dr. Fogarasi József  


