
 
FIŞA DISCIPLINEI 

 

Codul disciplinei ECTS121 Semestrul II Numărul de credite 5 

 

Facultatea Științe Economice 
 
 Numărul orelor pe semestru/activităţi 

Domeniul de licenţă Administrarea Afacerilor 
 
 Total SI TC AT AA 

Programul de studii de licenţă  
Economia comerțului, turismului și 

serviciilor 

 
 42 28 10 4 0 

 

Categoria formativă a disciplinei (fundamentală, 

complementară, domeniu, specialitate) 
Disciplină de specialitate 

Tipul disciplinei (impusă, opţională, facultativă) Disciplină impusă 

 

Discipline anterioare 
Condiţionate - 

Recomandate Microeconomie 

 

Obiectivele disciplinei 

- 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. 

Conţinutul activităţilor  

(SI, AT, TC, AA) 

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. 

Denumirea disciplinei Bazele contabilității 



Inventarierea elementelor de activ şi a datoriilor. Noţiunea şi funcţiile inventarierii. 

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) C 

Stabilirea notei finale 

(procente) 

- evaluare finală 70% 

- activităţi asistate /laborator/lucrări practice/proiect etc.   

- teste pe parcursul semestrului 30% 

- lucrări de verificare   

Lista materialelor didactice 

necesare (suport de curs, 

ghid de studiu etc.) 

Suport de curs 

Plan de conturi 
Platformă e-learning 



Bibliografia recomandată Caloian Florentin, Bazele contabilității, Editura C.H.BECK, București, 2008.  

Capron M., Contabilitatea în perspectivă, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994. 
Caraiani  Chirața, Dumitrana  Mihaela (coord.), Bazele contabilităţii. Aplicaţii şi 

studii de caz, Editura Universitară, Bucureşti, 2008. 

Caraiani Chirița, Dumitrana Mihaela (coord.), Bazele contabilităţii, Editura 

Universitară, Bucureşti, 2008. 

Caraiani Chirița, Dumitrana Mihaela (coord.), Bazele contabilităţii, Editura 

Universitară, Bucureşti, 2011. 

Cenar Iuliana, Bazele contabilităţi. Fundamente teoretice, Editura Aeternitas, Alba Iulia, 

2008.  

Cenar Iuliana, Bazele contabilităţi. Îndrumar practic, Editura Aeternitas, Alba Iulia, 

2010.  

Feleagă Niculae, Ionaşcu Ion, Tratat de contabilitate financiară, vol. I, Editura 

Economică, Bucureşti, 1998. 
Feleagă Niculae, Sisteme contabile contabile comparate, ediţia a II-a, vol. I, Editura 

Economică, Bucureşti, 1999. 

Horomnea Emil., Fundamentele ştiinţifice ale contabilităţii, Editura TipoMoldova, Iaşi, 

2008. 

Ionascu Ion, Epistemologia contabilității, Editura Economica , București, 1996. 

Ionaşcu Ion, Dinamica doctrinelor contabile contemporane, Editura Economică, 

Bucureşti, 2003. 

Matiş Dumitru, Bazele contabilităţii. Aspecte teoretice şi practice , Editura Alma 

Mater, Cluj Napoca, 2005. 

Matiş Dumitru, ş.a., Bazele contabilităţii. De la teorie la practică, Editura Alma Mater, 

Cluj-Napoca, 2005. 

Mihai Ristea, Dumitru Corina Graziella, Bazele contabilității, Editura Universitară, 

Bucureşti, 2006. 

Oprea Călin, Ristea Mihai, Bazele contabilității, Editura Genicod, Bucureșri, 2002. 

Oprean Ioan (coord.), Bazele contabilităţii, Editura Intelcredo, Deva, 2001. 
Popa Ioan., ş.c., Bazele contabilităţii. Aplicaţii practice, Editura Economică, Bucureşti, 

2008. 

Todea Nicolae., Contabilitate – aspecte teoretice şi aplicaţii practice, Editura Aeternitas, 

Alba-Iulia, 2002. 

Todea Nicolae., Teorie contabilă şi raportare financiară, Editura Aeternitas, Alba-Iulia, 

2009. 

Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare, publicată în 

Monitorul Oficial al României nr. 454/18.06.2008; 

Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările 

ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1066/17.11.2004; 

Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementările contabile privind situațiile 

financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, publicat în 

Monitorul Oficial al României nr. 963/30.12.2014. 

OMFP nr. 2861/ 2009, pentru pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi 

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, 

publicat în Monitorul Oficial nr. 704/20.10.2009. 

OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, publicat în Monitorul 

Oficial nr. 910/09.12.2015. 

 

Coordonator de disciplină 
Grad didactic, titlu, nume şi prenume Semnătura 

Lect.univ.dr Topor Dan  

Legenda: SI – studiu individual, TC – teme de control, AT – activităţi tutoriale, AA – activităţi asistate 


