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Semestrul

II Numărul de credite
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Contabilitate

Programul de studii de licenţă
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gestiune

6

Numărul de ore pe
semestru/activităţi
Total

SI

TC

AT

56

28

20

8

AA

Categoria formativă a disciplinei
DS
DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DU-umanistă
Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI-impusă, DO-opţională, DL-liber aleasă (facultativă) DI
Discipline
Anterioare

Obiective

Conţinut
(descriptori)

Obligatorii
(condiţionate)
Recomandate

-

Disciplina urmăreşte ca studenţii să stăpânească fundamentul teoretic si aplicativ
referitor la problematica complexă a utilizării raţionamentului profesional în
contabilitate, prin însuşirea tehnicilor de contabilizare a tranzacţiilor şi
evenimentelor specifice circuitului economic, modul de analiză interpretare şi
valorificare a informaţiilor contabile.
Obiective specifice:
- Însuşirea noţiunilor teoretice cu privire la rolul şi utilitatea contabilităţii
financiare, modul de funcţionare a conturilor, raportarea financiară;
- Formarea deprinderilor de utilizare corectă a conturilor folosite pentru reflectarea
în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare;
- Cunoaşterea fluxului de culegere şi prelucrare a informaţiilor în contabilitate;
- Întocmirea registrelor de contabilitate, a balanţei de verificare si a situaţiilor
financiare
- Utilizarea raţionamentului profesional în analiza şi interpretarea informaţiei
contabile
Studiu individual (SI)
1. Definirea, organizarea şi sfera de acţiune a contabilităţii financiare.
Generalităţi privind contabilitatea financiară. Organizarea contabilităţii financiare.
Sfera de acţiune a contabilităţii financiare
2. Jocul social al contabilităţii. Rolul social al informaţiei contabile. Cererea şi
oferta de informaţii contabile.
3. Recunoaşterea în contabilitate a tranzacţiilor şi evenimentelor de bază:
conturile şi analiza contabilă privind imobilizările, stocurile, creanţele, trezoreria,
conţinutul economic şi funcţia contabilă a conturilor de datorii, capitaluri proprii,
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venituri, cheltuieli şi rezultate.
4. Contabilitatea în partidă simplă. Câteva caracteristici ale contabilităţii în
partidă simplă. Analiza şi funcţionarea conturilor de ordine şi evidenţă
5. Balanţa de verificare. Importanţa şi funcţiile balanţei de verificare. Clasificarea
balanţelor de verificare. Întocmirea balanţei de verificare
6. Raportarea financiară la nivelul entităţilor. Bilanţul şi poziţia financiară a
entităţii. Contul de profit şi pierdere şi performanţa în termeni de profitabilitate.
Situaţia modificărilor capitalurilor proprii şi raportarea informaţiilor privind
tranzacţiile cu proprietarii. Situaţia fluxurilor de trezorerie. Notele explicative şi
relevanţa informaţiei contabile.
7. Alte elemente de contabilitate financiară fundamentală. Calculaţia în
contabilitate. Definirea şi conţinutul calculaţiei. Formele de calculaţie utilizate în
contabilitate. Principiile calculaţiei. Calculaţia costurilor. Managementul
contabilităţii entităţilor. Informaţia şi rolul său în procesul decizional. Forme şi
caracteristici ai managementului contabilităţii. Monism şi dualism în contabilitate.
Sisteme de organizare a contabilităţii. Caracteristicile sistemului contabil monist.
Caracteristicile sistemului contabil dualist.
Activităţi tutoriale (AT)
AT1. Contabilitatea financiară şi jocul social al acesteia. Analiza şi funcţionarea
conturilor de active imobilizate
AT2 şi AT3. Conţinutul economic şi funcţia contabilă a conturilor de stocuri,
creanţe, trezorerie de activ, capitaluri proprii datorii. Analiza şi funcţionarea
conturilor de venituri, cheltuieli şi rezultat. Contabilitatea in partidă simplă.
Calculaţia în contabilitate.
AT4. Raportarea financiara la nivelul entităţilor. Managementul contabilităţii.
Paralelisme contabile.
Teme de control (TC)
TC1. Tema de control aferentă unităţilor de studiu U1-U3
TC2. Tema de control aferentă unităţilor de studiu U4 -U8
Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, LP- lucrări de control)
Stabilirea notei
finale
(procentaje)

- răspunsuri la examen/colocviu/lucrări practice

75%

- activităţi aplicative atestate/laborator/lucrări practice/proiect
etc.
- teste pe parcursul semestrului
- teme de control

Bibliografia

E

25%

Caraiani C, Dumitrana M., Bazele contabilităţii, Editura Universitară,
Bucureşti, 2011.
Călin O., Ristea M., Bazele contabilităţii, Editura Genicod, Bucureşti 2002.
Cenar I., Bazele contabilităţii. Fundamente teoretice, Editura Aeternitas, Alba
Iulia, 2008.
Cenar I., Bazele contabilităţi. Îndrumar practic, Editura Aeternitas, Alba Iulia,
2010.
Deaconu S.C., Îndrumar în contabilitate, Editura Universitară, Bucureşti, 2008.
Feleagă L, Feleagă N., Contabilitate financiară - o abordare europeană si
internaţională, Editura Economică, Bucureşti 2007.
Horomnea E., Fundamentele ştiinţifice ale contabilităţii, Editura TipoMoldova,
Iaşi, 2008.
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Lista materialelor
didactice
necesare

Matiş D., ş.a., Bazele contabilităţii, Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2005.
Pântea I.P., Bodea Ghe., Contabilitate financiară, Editura Intelcredo, Deva,
2013.
Ristea M., Normalizarea contabilităţii – bază şi alternativ, Editura Tribuna
Economică, Bucureşti, 2002.
Todea N., Contabilitate - aspecte teoretice şi aplicaţii practice, Editura
Aeternitas, Alba-Iulia, 2002.
Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, Monitorul Oficial nr. 454/2008,
actualizată.
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Monitorul Oficial nr. 688 din
10.09.2015.
OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind
situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale
consolidate, Monitorul Oficial nr. 963/2014, actualizat.
OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, Monitorul
Oficial nr. 910/2015.
- pentru cursanţi: suport de curs în format editat
- echipamente tehnice: laptop, videoproiector, tablă

Grad didactic, titlul, prenume,
numele
Prof. univ. dr. Cenar Iuliana

Coordonator de disciplină

Semnătură

Legenda: SI - studiu individual, TC - teme de control, AT - activităţi tutoriale, AA - activităţi
aplicative aplicate
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