
 
   
 

FIŞA DISCPLINEI 
 

Denumirea disciplinei Contabilitate și gestiune fiscală 

 
Codul disciplinei FC213 Semestrul I Numărul de credite 5 

 
 

Facultatea 
  Ştiinţe 

  
Numărul de ore pe 
semestru/activităţi 

 
Domeniul de licenţă  Contabilitate 

  
Total 

 
SI 

 
TC 

 
AT 

 
AA 

 
Programul de studii de 
licenţă 
(specializarea) 

Contabilitate şi informatică de 
gestiune 

 

56 28 20 8  

 
 

Categoria formativă a disciplinei 
DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-
economică/managerială, 
DU-umanistă 

DS 
 
 
 
 

 
Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI-impusă, DO-opţională, DL-liber DI 

 
 

Discipline 
Anterioare 

 
Obligatorii 

(condiţionate) 
- 

 
Recomandate - 

 
 

Obiective 
Obiectivele studierii disciplinei Contabilitate financiară 
sunt: 

 Cunoaşterea sarcinilor ce revin contabilităţii cu privire 
la organizarea şi conducerea contabilităţii; 

 Prezentarea principalelor documente justificative în 
care sunt consemnate operaţiuni privind activele, 
datoriile şi capitalurile proprii; 

 Însuşirea modalităţilor de înregistrare în registrul 
jurnal a operaţiunilor privind activele, datoriile şi 
capitalurile proprii; 

 Interpretarea informaţiilor contabile furnizate de 
cartea mare referitoare la activele, datoriile şi 
capitalurile proprii. 

 
Conţinut 

(descriptori) 

Tratamente contabile privind capitalurile 
Tratamente contabile privind imobilizările 
Tratamente contabile privind stocurile şi producţia în curs de 
execuţie  
Tratamente contabile privind terţii 
Tratamente contabile privind trezoreria 
Tratamente contabile privind cheltuielile, veniturile şi 
rezultatul 
Situaţiile financiare anuale și raportări fiscale 
Teme de control: 
Tema de control aferentă Unităţii de învăţare Tratamente 
contabile privind terţii  (TC 1) 



Tema de control aferentă Unităţii de învăţare Tratamente 
contabile privind cheltuielile, veniturile şi rezultatul (TC 2) 

 
 

Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrări de control) E 

 
Stabilirea notei finale 
(procentaje) 

 
- răspunsuri la examen/colocviu/lucrări practice 80 % 

 
- activităţi aplicative atestate/laborator/lucrări 
practice/proiect etc. 

 

 
- teste pe parcursul semestrului  

 
- teme de control 20% 

Bibliografia 1. Deaconu Sorin-Constantin, Particularităţi ale  
contabilităţii entităţilor, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 
2012. 
2. Deaconu Sorin-Constantin, Îndrumar în contabilitate, 
Editura Universitară, Bucureşti, 2008. 
3. Horomnea Emil, Fundamentele ştiinţifice ale 
contabilităţii. Doctrină. Concepte. Lexicon, Editura 
TipoMoldova, Iaşi, 2008. 
4. Matiş Dumitru, Pop Atanasiu, Contabilitate financiară, 
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2010. 
5. Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea 
reglementărilor contabile privind situațiile financiare 
individuale și situațiile financiare consolidate, Monitorul 
Oficial nr. 963/2014. 
6. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Monitorul 
Oficial nr. 688/2015. 
7. Legea contabilităţii republicată nr. 82/1991, Monitorul 
Oficial nr. 454/2008. 
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Lista materialelor 
didactice 
necesare 

Legislaţia recomandată, Suport de curs, Videoproiector, 
Retroproiector, Copiator 

 
 

Coordonator de disciplină 
 
Grad didactic, titlul, prenume, 

numele 

 
Semnătură 

Conf. univ. dr. Deaconu 
Sorin 

Conf. univ. dr. Deaconu Sorin  

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