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asimilarea cunoştinţelor contabile de bază necesare profesiei;
crearea premiselor pentru lărgirea ulterioară a cunoştinţelor contabile, pe
ramuri şi domenii de activitate;
- integrarea cunoştinţelor contabile cu celelalte cunoştinţe din ramurile
economice;
- dezvoltarea gândirii economice şi operaţionalizarea cu reglementările financiar
–contabile;
- dobândirea unor deprinderi practice legate de aplicarea contabilităţii în
contextul economiei de piaţă ;
- dezvoltarea capacităţii decizionale prin utilizarea informaţiilor financiar –
contabile.
1. Studiul individual prin materiale specifice ID
1.CE ESTE CONTABILITATEA? Evoluţia contabilităţii. De la consemnările
rudimentare la contabilitatea practică în partida dublă. De la practica contabilă la
teoriile contabilităţii. Definirea contabilităţii. Obiectul şi obiectivele contabilităţii.
Concepţii cu privire la obiectul contabilităţii. Concepţia juridică cu privire la
obiectul contabilităţii. Concepţia economică cu privire la obiectul contabilităţii.
Concepţia financiară cu privire la obiectul contabilităţii. Controverse actuale cu
privire la obiectul Contabilităţii. Concepţia normativă în contabilitate. Principiile
contabilităţii. Situaţiile financiare (Conturile anuale). Bilanţul contabil. Contul de
profit şi pierdere
2. CONTABILITATEA ÎN PARTIDĂ DUBLĂ. Componentele partidei duble.
Influenţa tranzacţiilor şi operaţiunilor asupra poziţiei financiare şi recunoaşterea
structurilor din bilanţ şi din contul de profit şi pierdere. Influenţa tranzacţiilor şi
operaţiunilor simple asupra poziţiei financiare din bilanţ. Influenţa tranzacţiilor şi
operaţiunilor complexe asupra poziţiei financiare din bilanţ şi asupra contului de
profit şi pierdere. Dubla înregistrare cu ajutorul conturilor. Necesitatea şi
conţinutul dublei înregistrări. Elementele contului.Funcţiile conturilor. Regulile de
funcţionare a conturilor. Stabilirea regulilor de funcţionare a conturilor pe baza
bilanţului. Stabilirea regulilor de funcţionare a conturilor pe baza fluxurilor de
intrări şi de ieşiri. Analiza contabilă şi formula contabilă. Analiza contabilă.
Formula contabilă şi articolul contabil. Planul de conturi. Clasificarea conturilor.
Structura planului de conturi şi logica simbolizării conturilor.
3. LUCRĂRI CONTABILE DE ÎNCHIDERE A EXERCIŢIULUI FINANCIAR.
-

Obiectivele disciplinei

Numărul orelor pe semestru/activităţi

Inventarierea elementelor de activ şi a datoriilor. Noţiunea şi funcţiile inventari erii.
Clasificarea inventarierilor. Etapele inventarierii.
4. BALANŢA DE VERIFICARE. Noţiunea, rolul şi funcţiile de verificare.
Clasificarea balanţelor de verificare. Balanţa de verificare cu o singură egalitate.
Balanţa conturilor cu două egalitari. Balanţa de verificare cu trei egalităţi. Balanţa
de verificare cu patru egalităţi. Identificarea erorilor cu ajutorul balanţelor de
verificare.
2. Activităţi tutoriale
AT1. Dezbateri asupra conceptului de contabilitate și contabilitate în partidă dublă.
Clarificarea răspunsurilor la testele de evaluare aferente unităţilor de învăţare 1-2.
AT2. Dezbateri privind lucrările contabile de închidere a exercițiului financiar și
balanța de verificare. Clarificarea răspunsurilor la testele de evaluare aferente
unităţilor de învăţare 3-4
3. Teme de control
TC1. Tema de control nr. 1 aferentă unităților de învățare 1-2
TC2. Tema de control nr. 2 aferentă unităților de învățare 3-4
Forma de evaluare finală (E – examen, C – colocviu/test final, LP – lucrări practice)
- evaluare finală
- activităţi asistate /laborator/lucrări practice/proiect etc.
Stabilirea notei finale
(procente)
- teste pe parcursul semestrului
- lucrări de verificare
Lista materialelor didactice
Suport de curs
necesare (suport de curs,
Plan de conturi
Platformă e-learning
ghid de studiu etc.)

C
70%
30%
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