
FIŞA DISCIPLINEI  

Anul universitar 2018-2019 

 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţămînt Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

1.2. Facultatea  de Ştiinţe Economice 

1.3. Departamentul  Ştiinţe Economice și Gestiunea Afacerilor  

1.4. Domeniul de studii Contabilitate 

1.5. Ciclul de studii Master 

1.6. Programul de studii Sistem Informațional Contabil pentru Asistarea Deciziei 

Manageriale (SICADM) 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Teorie Contabilă 2.2. Cod disciplină SIC11-31 

2.3. Titularul activităţii de curs Conf.univ.dr. Ivan Raluca  

2.4. Titularul activităţii de seminar Conf.univ.dr. Ivan Raluca 

2.5. Anul de studiu I 2.6. Semestrul I 2.7. Tipul de 

evaluare (E/C/VP) 

E 2.8. Regimul 

disciplinei (O – 

obligatorie, Op – opţională, F 
– facultativă) 

O 

 

3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe 

saptamana 

4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 2 

3.4. Total ore din 

planul de învăţămînt 

56 din care: 3.5. curs 28 

 

3.6. seminar/laborator 28 

 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 70 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 26 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 46 

Tutoriat - 

Examinări 2 

Alte activităţi ……. - 
 

3.7 Total ore studiu individual 144 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 56 

3.9 Total ore pe semestru 200 

3.10 Numărul de credite 8 

 

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 Sală dotată cu tablă/videoproiector 



5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Sală dotată cu tablă/videoproiector  

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale C1. Capacitatea de interpretare critic-constructivă a fenomenelor contabilităţii şi rolului 

acesteia la nivelul managementului unei entităţi;  

C2. Capacitatea de organizare şi exercitare a sarcinilor specifice contabilităţii;  

C4. Formularea de demersuri profesionale bazate pe caracterul aplicativ al contabilităţii 
şi fiscalităţii, pe deprinderile formate din asimilarea tehnicii contabile şi pe abilităţile de 

utilizare a produselor software specifice; 

C5. Capacitatea de comunicare profesională a informaţiilor specifice contabilităţii şi 
fiscalităţii informatizate în vederea evaluării deciziilor strategice şi operaţionale ale 

organizaţiei; 

C6. Capacitatea de investigare a fenomenelor economice înregistrate în contabilitate, 
evaluarea riscurilor în vederea formulării unei opinii privind raportările financiare; 

C7. Dezvoltarea capacităţii de analiză, sinteză şi interpretare independentă a 

informaţiilor contabile în vederea evaluării problemelor economice; 

Competenţe transversale CT1. Capacitatea de a lucra independent şi/sau în echipă, de a identifica soluţii pentru 
rezolvarea de probleme economice specifice în furnizarea de informaţii contabile 

necesare managementului entităţilor;  

CT3 Capacitatea de a valorifica eficient resursele şi tehnicile de învăţare pentru propria 
dezvoltare; 

CT4. Posibilitatea înscrierii în organisme profesionale din domeniul contabilităţii. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Asimilarea cunoştinţelor generale privind teoria contabilă, respectiv capacitatea de a 

emite direcţii de perfecţionare a contabilităţii prin propuneri şi opinii ce se pot forma 
prin revizuirea literaturii contabile. De asemenea, se urmăreşte asimilarea transpunerii 

teoriei în practica entităţilor. 

Cursul se adresează tuturor celor care doresc sa se iniţieze în contabilitatea financiară a 

întreprinderii sau să îşi actualizeze cunoştinţele date fiind noile evoluţii ce însoţesc 
efortul de europenizare si de internaţionalizare a sistemului contabil românesc. 

7.2 Obiectivele specifice Disciplina contribuie la atingerea următoarelor competenţe sub formă de cunoștințe, 

abilități, aptitudini : 
- Asigurarea posibilităţii de a distinge prin cunoaştere ştiinţifică problemele concrete 

specifice teoriei contabile . 

- Capacitatea de a dezvolta raționamente și judecăti de valoare referitoare la 

necesitatea și rolul normalizării și standardizării contabilitatii, pe plan național și 
internațional; 

- Capacitatea de a identifica asemănări şi deosebiri între teoria şi practica contabilă 

si de a emite opinii cu privire la îmbunătăţirea teoriei contabile ; 
- Cunoasterea, interpretarea și dacă este cazul explicarea pozitiei financiare si 

performantele întreprinderii si de a participa la elaborarea de direcţii de 

perfecţionare a contabilităţii; 

- Dezvoltarea abilităţii de documentare, sintetizare, folosire creativa a materialului 
studiat, abilitatea de aplicare practică a abordărilor teoretice si cadrului de 

reglementare specific profesiei. 

- Dezvoltarea capacităţii de a realiza independent cercetări contabile si a aborda 
integrator teoriile, opiniile, cerinţele normative.  

 

 



8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de 

predare 

Observaţii 

1. Dezvoltarea teoriei contabilității  

Istoric  

Cadru conceptual  
 

Sisteme de 

prezentare 

multimedia, mod 
de lucru interactiv 

cu studentii 

2 ore 

2. Teoria sau teoriile contabilității ? 

Abordarea  normativă 
Abordarea pozitivistă  

Abordarea critică  

Abordarea sociologică  
Abordarea etică  

Sisteme de 

prezentare 
multimedia, mod 

de lucru interactiv 

cu studentii 

2 ore 

2. Locul  şi rolul contabilităţii în sistemul informaţional economic: 

Apariţia  şi evoluţia contabilităţii 

Forme ale contabilităţii de întreprindere 
Sarcinile şi funcţiile contabilităţii 

 Locul contabilităţii în cunoaşterea ştiinţifică 

Sisteme de 

prezentare 

multimedia, mod 
de lucru interactiv 

cu studentii 

2 ore 

3. Teoria contabilă şi principiile generale ale contabilităţii: 

Postulatele contabile – evoluție  

Sisteme de 

prezentare 
multimedia, mod 

de lucru interactiv 

cu studentii 

2 ore 

4. Teoria contabilă şi principiile generale ale contabilităţii: 

Principiile contabilităţii – evoluție  

Sisteme de 

prezentare 

multimedia, mod 

de lucru interactiv 
cu studentii 

2 ore 

5. Teoria contabilă şi principiile generale ale contabilităţii: 

Normalizarea contabilităţii – evoluție  
 

Sisteme de 

prezentare 
multimedia, mod 

de lucru interactiv 

cu studentii 

2 ore 

6. Aspecte privind obiectul şi metoda contabilităţii: 
 Concepţii cu privire la obiectul contabilităţii – evoluție  

Sisteme de 
prezentare 

multimedia, mod 

de lucru interactiv 
cu studentii 

2 ore 

7. Aspecte privind obiectul şi metoda contabilităţii: 

Patrimoniul ca obiect al contabilităţii – un concept perimat? 

Activele, datoriile, capitalurile proprii, veniturile, şi cheltuielile – principalele 
structuri analizate şi reflectate în contabilitate  

 

 

Sisteme de 

prezentare 

multimedia, mod 
de lucru interactiv 

cu studentii 

2 ore 



8. Aspecte privind obiectul şi metoda contabilităţii: Conţinutul noţiunii de 

metodă a contabilităţii  

 Raportul dintre metodă şi procedeu 

Sisteme de 
prezentare 

multimedia, mod 

de lucru interactiv 

cu studentii 

2 ore 

9. Aspecte privind obiectul şi metoda contabilităţii: 

Procedeele metodei contabilităţii 

Relaţia dintre procedeele metodei contabilităţii şi principiile contabile  

Sisteme de 

prezentare 

multimedia, mod 

de lucru interactiv 
cu studentii 

2 ore 

10. Situaţiile financiare ale agenţilor economici: 

Furnizarea informaţiilor – obiectivul prioritar al contabilităţii financiare 
Structura situaţiilor financiare ale agenţilor economici 

 

Sisteme de 

prezentare 
multimedia, mod 

de lucru interactiv 

cu studentii 

2 ore 

11. Situaţiile financiare ale agenţilor economici: 

Bilanţul – model de prezentare a poziţiei financiare a întreprinderii 

Contul de profit şi pierdere – model de prezentare a performanţelor 

întreprinderii 
 

Sisteme de 
prezentare 

multimedia, mod 

de lucru interactiv 
cu studentii 

2 ore 

12. Situaţiile financiare ale agenţilor economici: 

Situaţia modificării capitalurilor propriiSituaţia fluxurilor de numerar 

Sisteme de 

prezentare 

multimedia, mod 
de lucru interactiv 

cu studentii 

1 oră 

13. Situaţiile financiare ale agenţilor economici: 

Notele explicative 
 

Sisteme de 

prezentare 
multimedia, mod 

de lucru interactiv 

cu studentii 

1 oră 

14. Elemente de analiza a pozitiei financiare si a performantelor 

întreprinderii       

 

Sisteme de 

prezentare 

multimedia, mod 

de lucru interactiv 
cu studentii 

2 ore 

Seminar-laborator Metode de 

predare 

Observaţii 

1. Seminar organizatoric introductiv – specificarea obiectivelor seminarului şi a 

modului de lucru.  
Teoria sau teoriile contabilității ? 

Abordarea  normativă / Abordarea pozitivistă /Abordarea critică  

Abordarea sociologică /Abordarea etică  

2 ore  

Seminar 

organizatoric 
introductiv – 

specificarea 

obiectivelor 

seminarului şi a 
modului de lucru. 

 

Se recomandă 

studenţilor 
parcurgerea 

prealabilă a 

suportului de 

curs si a 
materialelor de 

studiu 

recomandate 
pentru a 

putea 

interacţiona în 

timpul 



activitătilor 

2. Locul  şi rolul contabilităţii în sistemul informaţional economic 

Necesitatea informaţiilor contabile în procesul de fundamentare a deciziilor  

Utilizatorii informaţiilor contabile 

Definirea contabilităţii 
2 ore 

Studenţii vor 
primi teme de 

discuţie, pe care 

le vor prezenta pe 
parcursul 

seminarului în 

cadrul unei 

discuţii libere, 
care să le ofere 

puncte de plecare 

pentru elaborarea 
de proiecte 

individuale 

 

În scopul 
evaluării la 

seminar în 

baza unui 
proiect pe o 

temă 

privind teoria 

contabila, 
studenţii 

vor discuta 

diferite 
teme 

complementare 

cursului 
dobândind 

cunoştinţele 

generale 

pe acest 
domeniu 

3. Locul  şi rolul contabilităţii în sistemul informaţional economic  

Apariţia  şi evoluţia contabilităţii.  
Etapele evolutiei contabilitatii in Europa 

Etapele evolutiei contabilitatii in spatiul românesc  

Locul contabilităţii în cunoaşterea ştiinţifică 

2 ore 

Idem  Idem  

4. Teoria contabilă şi principiile generale ale contabilităţii             

Aspecte epistemologice ale contabilitatii; definirea teoriei contabile; postulatele 

contabile 
2 ore 

Idem  Idem  

5. Teoria contabilă şi principiile generale ale contabilităţii  

Principiile contabilităţii. Aspecte evolutive, tendinţe 

2 ore 

Idem  Idem  

6. Teoria contabilă şi principiile generale ale contabilităţii 

Normalizarea contabilităţii 

2 ore 

Idem  Idem  

7. Aspecte privind obiectul şi metoda contabilităţii 

 Concepţii cu privire la obiectul contabilităţii 

2 ore 

Idem  Idem  

8. Aspecte privind obiectul şi metoda contabilităţii 

Patrimoniul ca obiect al contabilităţii. Activele, datoriile, capitalurile proprii, 
veniturile, şi cheltuielile 

2 ore 

Idem  Idem  

9. Aspecte privind obiectul şi metoda contabilităţii 

Conţinutul noţiunii de metodă a contabilităţii - raportul dintre metodă şi 

procedeu 

2 ore 

Idem  Idem  

10. Situaţiile financiare ale entităţilor patrimoniale din România 

Structura situaţiilor financiare; bilanţul – model de prezentare a poziţiei 

financiare a întreprinderii; contul de profit şi pierdere – model de prezentare a 

Prelegere, aplicații Se recomandă 
studenţilor 

parcurgerea 



performanţelor întreprinderii 
2 ore 

prealabilă a 
suportului de 

curs si a 

materialelor de 

studiu 
recomandate 

pentru a 

putea 
interacţiona în 

timpul 

activitătilor 

11. Situaţiile financiare ale entităţilor patrimoniale din România 

Situaţia modificării capitalurilor proprii; Situaţia fluxurilor de numerar; Notele 

explicative 

2 ore 

Prelegere, aplicații Idem  

12. Situaţiile financiare ale entităţilor patrimoniale din România 

Studiu de caz –Probleme ale aplicării pentru prima dată a referenţialului 

IAS/IFRS 

2 ore 

Prelegere, aplicații Idem  

13. Situaţiile financiare ale entităţilor patrimoniale din România 

Studiu de caz – Probleme ale aplicării pentru prima dată a referenţialului 

IAS/IFRS 

2 ore 

Prelegere, aplicații Idem  

14. Elemente de analiza a pozitiei financiare si a performantelor 

întreprinderii    

2 ore 

Prelegere, aplicații Idem  

8.2 Bibliografie 
1. Capron M., Contabilitatea în perspectivă, (traducere), Editura Humanitas, Bucureşti, 1994. 

2. Cenar I., Bazele contabilităţii. Fundamente teoretice, Editura Aeternitas, Alba Iulia, 2008. 
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4. Deaconu A., Valoarea Justă. Concept contabil, Editura Ecoommică, București, 2009 

5. Demetrescu C.G., Puchiţă V., Possler L., Voica V., Contabilitatea ştiinţă fundamentală şi aplicativă, Editura Scrisul 

Românesc, Craiova, 1979 
6. Feleagă N., Sisteme contabile comparate, vol. I-III, Editura Economică, Bucureşti, 1999-2000 

7. Horomnea E., Fundamentele ştiinţifice ale contabilităţii. Doctrină. Concepte. Lexicon, Editura TipoMoldova, Iaşi, 

2008. 
8. Ionaşcu I., Epistemologia contabilă, Editura Economică, Bucureşti, 1997 

9. Ivan O.R. – Teorie Contabilă, Editura Aeternitas, Alba Iulia, 2017 

10. Matiş D., Bazele contabilităţii – fundamente şi premise pentru un raţionament profesional autentic, Editura Casa 
Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2010. 

11. Tabara N., Hromnea E., Mircea M., Contabilitate internationala, Editura TipoMoldova, Iaşi, 2009 

12. Todea N., Teorie contabilă şi raportare finaciară, Editura Aeternitas, Alba Iulia, 2009. 

xxx Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, actualizată.  
xxx Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile 

financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, Monitorul oficial nr. 963/2014. 

 

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 studii de masterat de cunoştinţe şi abilităţi teoretice şi practice de contabilitate necesare 



viitorilor profesioniști pe piață. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere 

din nota 
finală 

10.4 Curs Evaluarea finală notată de la 1 la 

10 pe baza rezolvării subiectelor 

de examen 

• Cunostintelor teoretice 

acumulate 

• Abilităţilor de aplicare a 

cunoştintelor 

• Exercitării raţionamentului 

• profesional 

• Respectării conduitei etice 

Examen scris 60% 

10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs, prin 
evaluarea si notarea proiectului 

realizat de fiecare masterand 

(activitate specifică studiului 

individual), pentru fiecare studiu 

de caz abordat studentii sunt 

evaluați după următoarele criterii: 

• Calitatea si atractivitatea 

prezentării  

• Abordarea profesională a 

cerintelor studiului de caz 

• Valorizarea spiritului de echipă 
în 

solutionarea si dezbaterile legate 

de 

studiul de caz 

• Implicarea în dezbaterile legate 

de expunerea proprie și a altor 

echipe 

sau 

2. Întocmirea unui studiu care:  

- să fie prezentat la o Sesiune de 

Comunicări Științifice și publicat 

într-un volum cu ISBN sau  
-să fie publicat ca  articol științific 

(pe temele specifice acestui curs) 

într-o revistă de specialitate 

Metoda practică 
Prezentări orale 

Participarea la studiile de caz discutate   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dovada publicării articolului 

 

40% 

10.6 Standard minim de performanţă: obţinerea notei finale 5 

- cunoaşterea a cel puţin 50% dintre cunoştinţele prezentate; 
- dobândirea abilităţilor teoretice şi practice, demonstrate prin utilizarea adecvată a cel puţin jumătate dintre 

instrumentele specifice teoriei contabile descrise 
 



Data completării  Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar 

 

 

 

 

Data avizării în departament    Semnătura director de departament 

 

                                            


