FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţămînt
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
de Ştiinţe Economice
Finanţe-Contabilitate
Contabilitate
Licenţă
Contabilitate şi Informatică de Gestiune

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea
2.2. Cod disciplină
Contabilitate asistată de
CIG 129
disciplinei
calculator
2.3. Titularul activităţii de curs
Teiuşan Sorin-Ciprian
2.4. Titularul activităţii de laborator
Cioca Ionela-Cornelia
2.5. Anul de
2.7. Tipul de
I 2.6.
II
E 2.8. Regimul
O
studiu
Semestrul
evaluare
disciplinei (O –
obligatorie, Op –
(E/C/VP)
opţională, F –
facultativă)

3. Timpul total estimat
3.1. Numar ore pe
din care: 3.2. curs
3.3. seminar/laborator
3
1
saptamana
3.4. Total ore din
din care: 3.5. curs
3.6. seminar/laborator
42
14
planul de
învăţămînt
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi
pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi …….
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore din planul de învăţământ
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite

2
28

ore
20
4
30
2
2
-

58
42
100
4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
4.2. de competenţe

-

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurarea a
seminarului/laboratorului

Sală dotată cu videoproiector, laptop
Sală dotată cu videoproiector, laptop, calculatoare
pentru studenţi şi acces la internet

6. Competenţe specifice acumulate

Competenţe
profesionale
Competenţe
transversale

C1.Identificarea şi înregistrarea operaţiunilor economice în
contabilitatea entităţii/organizaţiei
C2 Utilizarea resurselor informatice în domeniul financiar-contabil
CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea
eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Formarea şi dezvoltarea capacităţii studenţilor de utilizare a
7.1 Obiectivul general al disciplinei
7.2 Obiectivele specifice

aplicaţiilor calculatorului personal în evidenţa financiarcontabilă
- dobândirea cunoştinţelor şi abilităţilor teoretice şi practice
specifice ţinerii contabilităţii în sistem informatizat;
- însuşirea rolului tehnologiei informatice pentru activitatea
financiar-contabilă;
- formarea abilităţilor practice de exploatare a unui editor de
text pentru construcţia de documente contabile;
- formarea deprinderilor privind folosirea unui program de
calcul tabelar în prelucrarea datelor contabile pentru
obţinerea informaţiilor dorite;
- utilizarea internetului pentru necesităţile specifice
activităţii financiar-contabile desfăşurate de economişti;
- formarea şi dezvoltarea deprinderilor de utilizare a
programelor contabile.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Introducere. Scopul şi obiectivele cursului. Conţinutul cursului.
Recomandări de studiu. Evaluarea
1. Contabilitatea asistată de calculator. Calculatorul în asistarea
contabilităţii. De la evidenţa contabilă manuală la evidenţa
informatizată. Contabilitatea şi contabilul în epoca
computerizării
2. Tehnologia informatică pentru activitatea financiarcontabilă. Tehnologia informatică şi contabilitatea. Elemente de
bază ale utilizării calculatoarelor în contabilitate. Arhivarea şi
dezarhivarea datelor financiar-contabile. Tipărirea documentelor
financiar-contabile
3. Editare de texte şi procesare de documente contabile. Editorul
de text şi documentele financiar-contabile. Ecuaţii şi formule
contabile
4. Calculul tabelar în prelucrarea şi reprezentarea datelor
financiar-contabile. Utilizarea calculului tabelar pentru
prelucrarea datelor contabile. Formule şi funcţii. Construirea şi
formatarea diagramelor. Crearea şi imprimarea rapoartelor
5. Internetul şi contabilitatea. Internetul pentru economişti.
Browsere şi navigare pe web. Baze de date legislative.
Organisme profesionale şi de normalizare contabilă. Poşta
electronică
6. Configurările în programele de contabilitate. Configurarea
entităţilor. Configurarea salariilor. Configurarea utilizatorilor
7. Gestiunea informatizată a datelor societăţilor. Evidenţa
planului de conturi. Gestiunea furnizorilor şi clienţilor. Definirea
gestiunilor. Articolele şi tipurile de articole

Metode de
predare

Observaţii

Prelegere, conversaţie,
exemplificări

2 ore

Prelegere, conversaţie,
exemplificări

2 ore

1 oră
Prelegere, conversaţie,
exemplificări

1 oră

Prelegere, conversaţie,
exemplificări

2 ore

Prelegere, conversaţie,
exemplificări
Prelegere, conversaţie,
exemplificări

2 ore
2 ore

8. Înregistrarea în programe a operaţiunilor societăţilor. Prelegere, conversaţie,
exemplificări
Culegerea generală. Culegerea specializată

2 ore

8.2 Bibliografie
Boksenbaum, L., Informatică de gestiune, Editura Economică, Bucureşti, 2002.
Dulu, A., ECDL modulul 1 - Concepte de bază ale tehnologiei informaţiei, Casa de Editură Andreco Educational,
Bucureşti, 2006.
Magheţi, L.M., Iniţiere în calculatoare, Editura Niculescu, Bucureşti, 2008.
Oprean, D.; Racoviţan, D.M.; Oprean, V.; Rusu, L., Managementul afacerilor pe internet, Editura Risoprint, ClujNapoca, 2007.
Teiuşan, S.C., Contabilitate asistată de calculator, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Seria Didactică, Alba Iulia,
2017.
Ursăcescu, M., Sisteme informatice: o abordare între clasic şi modern, Editura Economică, Bucureşti, 2002.
Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată în Monitorul Oficial nr. 1066/ 17.11.2004, cu modificările şi completările
ulterioare.
Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial nr. 454/18.06.2008, cu modificările şi completările
ulterioare.
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile
financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, publicat în Monitorul Oficial nr.
963/30.12.2014, cu modificările şi completările ulterioare.
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, publicat în Monitorul
Oficial nr. 910/09.12.2015.
www.mfinante.ro, www.anaf.ro, www.inspectiamuncii.ro

Seminar-laborator
Introducere. Cerinţe de respectat în utilizarea calculatoarelor şi Test grilă
Dezbatere
a internetului
Test iniţial de evaluare a cunoştinţelor necesare pentru
disciplina Contabilitate asistată de calculator
Teme aplicative,
Tehnologia informatică pentru activitatea financiar-contabilă

2 ore

Editare de texte şi procesare de documente contabile

2 ore

Calculul tabelar în prelucrarea datelor contabile
Internetul şi contabilitatea
Configurările în programele de contabilitate
Gestiunea informatizată a datelor societăţilor
Înregistrarea în programe a operaţiunilor societăţilor

conversaţie
Teme aplicative,
conversaţie
Teme aplicative,
conversaţie
Teme aplicative,
conversaţie
Teme aplicative,
conversaţie
Teme aplicative,
conversaţie
Teme aplicative,
conversaţie

4 ore

2 ore
4 ore
4 ore
4 ore
6 ore
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2017.
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Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, publicat în Monitorul
Oficial nr. 910/09.12.2015.
www.mfinante.ro, www.anaf.ro, www.inspectiamuncii.ro

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
Conţinuturile disciplinei sunt adaptate necesităţilor actuale ale angajatorilor, contribuind la dobândirea de
către studenţii programului de studiu Contabilitate şi Informatică de Gestiune de cunoştinţe şi abilităţi
teoretice şi practice privind aplicaţiile sistemelor informatice care asistă contabilitatea. Viitorilor
economişti, specialişti în domeniul financiar-contabil, li se pun acum la dispoziţie cunoştinţele de bază pe
care trebuie să le deţină în domeniul sistemelor informatice de asistare a contabilităţii, scopul fiind acela de
a-i pregăti, cu elemente fundamentale, pe cei care, nu peste mult timp, se vor ocupa de organizarea şi
conducerea contabilităţii în diverse organizaţii.

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.5
Seminar/laborator

10.1 Criterii de
evaluare

10.2 Metode de
evaluare

10.3 Pondere din nota
finală

Rezolvarea corectă şi
completă a cerinţelor
subiectelor de examen
Corectitudinea şi
completitudinea
rezolvării testelor

Proba la calculator în
cadrul examenului

80%

Verificare prin teste de
control anunţate/
neanunţate

20%

10.6 Standard minim de performanţă: Obţinerea notei minime 5
Demonstrarea competenţelor în:
- cunoaşterea a cel puţin 50% dintre cunoştinţele contabilităţii asistate de calculator prezentate;
- dobândirea abilităţilor teoretice şi practice, demonstrate prin utilizarea adecvată a cel puţin
jumătate dintre opţiunilor aplicaţiilor de asistare a contabilităţii.
Data completării
21.02.2017

Semnătura titularului de curs
Lect. univ.dr. Teiuşan Sorin-Ciprian

Data avizării în departament
24.02.2017

Semnătura titularului de laborator
Asist. univ.dr. Cioca Ionela-Cornelia

Semnătura director de departament
Prof. univ.dr. Cenar Iuliana

Notă: lucrările de laborator neefectuate de către studenţi conform orarului se vor recupera prin
participarea cu o altă grupă de studenţi de la aceeaşi disciplină la învăţământul de zi sau la distanţă
Semnătura titularului de laborator
Asist. univ.dr. Cioca Ionela-Cornelia

