
 
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei CONTABILITATE 

2.2 Titularul activităţilor de curs  

2.3 Titularul activităţilor de seminar  

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul  I 2.6 Tipul de evaluare Ex 2.7 Regimul disciplinei Ob 

 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care:   3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 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 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 27 

Pregătire seminare/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  20 

Tutoriat  10 

Examinări 7 

Alte activităţi...................................  

3.7 Total ore studiu individual 94 

3.9 Total ore pe semestru 150 

3.10 Numărul de credite 6 

 

 

 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 

1.2 Facultatea  Economie şi Administrarea Afacerilor 

1.3  Departamentul Administrarea Afacerilor 

1.4 Domeniul de studii  Management 

1.5 Ciclul de studii LICENTA 

1.6 Programul de studii Management 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Nu este cazul 

4.2 de competenţe Nu este cazul 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a 

cursului  
 Studentii vor fi prezenţi la prelegeri şi seminare, respectând normele de conduită 

socială, civică, responsabilităţi şi reguli ale practicii universitare. 

 Studentii au obligaţia studiului şi preocupării însuşirii tuturor cunoştinţelor transmise şi 
formarea aptitudinilor necesare prin studiul acestei discipline.  

 Să respecte, programul orar (curs şi seminar) prevăzut. 

 Sală de curs dotată cu videoproiector si ecran de proiecţie, computer şi conexiune la 
Internet. 

5.2. de desfăşurare a  Verificarea pregătirii şi asimilării cunoştinţelor de către studenti, se va face pe toată 



 
 

 

 

 

 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 

Cursul 1 OBIECTUL CONTABILITATII 

1.   Definirea obiectului contabilității 

2.   Conținutul obiectului contabilității 

3.   Patrimoniul - obiect de studiu al contabilității 

4.   Trăsăturile obiectului contabilității 

5.   Sfera de acțiune a obiectului contabilității 

Prelegere, dezbatere 1 prelegere 

seminarului/laboratorului perioada de studii prevăzută, în planul de învăţământ, în cadrul seminariilor, lucrări 
practice, laborator; activitatea disciplinei pentru seminar, se va finaliza cu o formă de 
evaluare, respectând termenul de predare stabilit corespunzător, împreună cu studenţii 
şi cadrul didactic titular.  

 Absenţa studentului, la evaluarea aplicativă de la seminar şi nerespectarea obligaţiei  
de a fi evaluat la termenul stabilit, fără existenţa unui motiv bine întemeiat, va genera 
pierderea examinării finale a acestuia. 

 Sală de curs dotată cu videoproiector si ecran de proiecţie, computer şi conexiune la 
Internet. 

6. Competenţele specifice acumulate  
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Realizarea prestațiilor în activitatea de conducere si elaborarea deciziilor financiar-contabile. 

Culegerea și prelucrarea de date din surse documentare alternative și din activitatea curentă, pentru 

evaluarea factorilor care influențează, realizarea prestațiilor în organizațiile din diverse segmente de activitate; 

Gestionarea și alocarea resurselor materiale și financiare 

Descrierea conceptelor și principiilor evidenței contabile aplicate în finanțarea activitaților din diverse 

segmente de activitate pecum și a  metodologiei și indicatorilor de fundamentare a alocarii resurselor 
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 Nu este cazul  
 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei  

 

Cursul isi propune însușirea și aprofundarea de catre studenti a cunostintelor 

referitoare la patrimoniu, ca obiect de studiu al contabilitatii, aprofundarea 

metodei de studiu și a principiilor contabile. 
 

7.2 Obiectivele specifice   

Un spatiu amplu este afectat studierii procedeelor specifice contabilitatii - , 

bilantul contabil, contul, balanta de verificare. De asemenea, sunt studiate 

documentele utilizate în contabilitate, precum si modul cum sunt evaluate 

elementele patrimoniale. În cadrul orelor de seminar, studentii vor rezolva 

aplicatii si probleme de contabilitate, se vor familiariza cu documentele 

contabile pentru a intelege mai bine notiunile teotetice. 
 



 
 

 

2 ore 

 

 

CAPITOLUL 2 Cursul 2 METODA CONTABILITATII 

1. Noțiuni privind metoda contabilității 

2. Procedeele metodei contabilității 

3. Principii contabile 

4. Sistemul informațional contabil 

– 2 ore 
 

Prelegere, 

dezbatere, 

problematizare 

1 prelegere 

CAPITOLUL 3 Cursul 3 DOCUMENTUL - PROCEDEU AL 

METODEI CONTABILITATII 

1. Noțiunea, conținutul și funcțiile documentelor 

2. Documente justificative 

3. Documente contabile 

4. Gestiunea documentelor 

5. Forme de înregistrare in contabilitate 

–2 ore 

  

Prelegere, 

dezbatere, 

problematizare 

1 prelegere 

CAPITOLUL 4  Cursul 4 EVALUAREA PATRIMONIULUI ÎN 

CONTABILITATE 

1.  Noțiunea, necesitatea și principiile evaluării 

2. Sistemul de preturi si tarife, baza a evaluării patrimoniului 

3. Forme de evaluare 

4. Reguli de evaluare a structurilor patrimoniale 

– 2 ore 

 

 

 

Prelegere, 

dezbatere, 

problematizare 

1 prelegere 

CAPITOLUL 5  Cursul 5 BILANTUL CONTABIL - PROCEDEU 

SPECIFIC AL METODEI CONTABILITATII 

1. Dubla reprezentare a patrimoniului prin bilanț 

2. Structuri patrimoniale si reflectarea lor in bilanț 

– 2 ore 

 

Prelegere, 

dezbatere, 

problematizare 

 

1 prelegere 

 

Cursul 6 TIPURI DE MODIFICARI PATRIMONIALE-2 ore 

1. Modificări de structură 

2. Modificări de volum 

 

Prelegere, 

dezbatere, 

problematizare 

1 prelegere 

Cursul 7 CONTUL – PROCEDEU SPECIFIC METODEI 

CONTABILITĂŢII- 2 ore 

1. Definirea și funcțiile contului 

2. Forma si structura contului 

 

Prelegere, 

dezbatere, 

problematizare 

1 prelegere 

Cursul 8 PLANUL DE CONTURI -2 ore 

1. Clasificarea conturilor 

2. Conturi sintetice si conturi analitice 

3. Planul de conturi general 

Prelegere, 

dezbatere, 

problematizare 

1 prelegere 



 
 

 

 

Cursul 9 ANALIZA ŞI FUNCŢIONAREA CONTURILOR (I) -2 

ore 

1. Contabilitatea capitalurilor 

2. Contabilitatea activelor imobilizate 

3. Contabilitatea stocurilor 

 

Prelegere, 

dezbatere, 

problematizare 

1 prelegere 

Cursul 10 ANALIZA ŞI FUNCŢIONAREA CONTURILOR (II) -2 

ore 

1. Contabilitatea creanțelor si datoriilor 

2. Contabilitatea activelor bănești 

3. Contabilitatea rezultatelor  

Cursul 11 BALANTA DE VERIFICARE-2 ore 

1. Noțiunea, conținutul și funcțiile balanței de verificare 

2. Clasificarea balanțelor 

3. Întocmirea balanței de verificare 

4. Identificarea erorilor de înregistrare contabila cu ajutorul 

balanței de verificare 

 

Prelegere, 

dezbatere, 

problematizare 

 

 

 

Prelegere, 

dezbatere, 

problematizare 

1 prelegere  

 

 

 

 

1 prelegere 

Cursul 12 INVENTARIEREA PATRIMONIULUI -2 ore 

1.  Noțiunea și funcțiile inventarierii 

2. Clasificarea inventarierilor 

3. Etapele inventarierii 

 

Prelegere, 

dezbatere, 

problematizare 

1 prelegere 

Cursul 13 LUCRARILE DE SINTEZĂ ȘI RAPORTARE 

CONTABILĂ-2 ore 

1. Rolul și structura lucrărilor de sinteză și raportare contabilă 

2. Lucrările pregătitoare pentru întocmirea documentelor de 

sinteză și raportare contabilă 

 

 

Prelegere, 

dezbatere, 

problematizare 

1 prelegere 

Cursul 14 LUCRARILE DE SINTEZĂ ȘI RAPORTARE 

CONTABILĂ-2 ore 

1. Lucrările de sinteză și raportare contabilă trimestrială 

2. Lucrările de sinteză și raportare contabilă anuală 

Prelegere, 

dezbatere, 

problematizare 

1 prelegere 

Bibliografie 

Benta Adrian, Benta Mihaela (2015). Culegere de monografii contabile. București: Editura CH Beck 

Bucur Ion (2012), Introducere în contabilitate, București: Editura CH Beck 

Caraianu Chirața, Dumitrana Mihaela (coordonatori) (2011), Bazele contabilității – aplicații și studii de caz, 

București:Editura Universitară 

Munteanu Victor, Bleotu Vasile, Tilea Doina Maria, Țintă Alice (2012), Bazele contabilității. București: Editura 

Universitară 

Ion Bucur (2012). Introducere în contabilitate. București: Editura CH Beck 

Dumitru Andreea-Paula (2010). Bazele contabilității. Teste grilă, aplicații practice propuse spre 

rezolvare,lucrarepractică monografică. București: Editura Universitară 

Matiș Dumitru (2010). Bazele contabilității. Fundamente și premise pentru un raționament profesional autentic. Cluj-

Napoca: Editura Casa Cărții de Știință 

Ristea Mihai, Dumitru Corina-Graziella (2009). Bazele contabilității – Noțiuni de bază, probleme, studii de caz, teste 



 
 

 

grilă și monografie. București: Editura Universitară 

*** Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile 
financiare anuale  

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

Seminar 1. Seminar 1 

Aplicaţii privind patrimoniul – identificarea elementelor 

patrimoniale-2 ore 

 

Dezbatere, exercițiu 

și problematizare 

bazate pe aplicații 

practice  

1 seminar  

Seminar 2. Seminar 2 

Aplicaţii privind metoda contabilităţii-2 ore 

 

Dezbatere, exercițiu 

și problematizare 

bazate pe aplicații 

practice 

1 seminar 

 

 

1 seminar 

Seminar 3. Completarea documentelor justificative şi elaborarea 

documentelor contabile cu caracter exemplificativ-2 ore 

  

Studiu de caz, 

problematizarea 
1 seminar 

Seminar 4. Completarea documentelor justificative şi elaborarea 

documentelor contabile cu caracter exemplificativ-2 ore 

 

Studiu de caz, 

problematizarea 
1 seminar 

Seminar 5. Aplicaţii privind structurile patrimoniale-2 ore 

 

Studiu de caz, 

problematizarea 

 

1 seminar 

Seminar 6-2 ore 

Aplicaţii pe tipuri de modificări bilanţiere. Testare 

 

Dezbatere, exercițiu 

și problematizare 

bazate pe aplicații 

practice 

1 seminar 

Seminar 7-2 ore 

Aplicaţii privind regulile de funcţionare ale conturilor 

 

Dezbatere, exercițiu 

și problematizare 

bazate pe aplicații 

practice 

1 seminar 

Seminar 8-2 ore 

Planul general de conturi. Testare 

 

Dezbatere, exercițiu 

și problematizare 

bazate pe aplicații 

practice 

1 seminar 

Seminar 9-2 ore 

Înregistrări contabile privind capitalurile, imobilizările şi stocurile – 

aplicaţii practice 

 

Dezbatere, exercițiu 

și problematizare 

bazate pe aplicații 

practice 

1 seminar 

Seminar 10-2 ore 

Înregistrări contabile privind creanţele şi datoriile, activele de 

trezorerie – aplicaţii practice 

 

Dezbatere, exercițiu 

și problematizare 

bazate pe aplicații 

practice 

1 seminar 

Seminar 11-2 ore 

Înregistrări contabile privind creanţele cheltuielile, veniturile şi 

stabilirea rezultatelor – aplicaţii practice 

 

Dezbatere, exercițiu 

și problematizare 

bazate pe aplicații 

practice 

1 seminar 

Seminar 12-2 ore 

Întocmirea balanţei de verificare – aplicaţii practice 

 

Dezbatere, exercițiu 

și problematizare 

bazate pe aplicații 

practice 

1 seminar 



 
 

 

Seminar 13 

Inventarierea patrimoniului – aplicaţii practice 

 

Dezbatere, exercițiu 

și problematizare 

bazate pe aplicații 

practice 

1 seminar 

Seminar 14-2 ore 

Întocmirea situaţiilor financiare – aplicaţii practice 

 

Dezbatere, exercițiu 

și problematizare 

bazate pe aplicații 

practice 

1 seminar 

Bibliografie 

Benta Adrian, Benta Mihaela (2015). Culegere de monografii contabile. București: Editura CH Beck 

Bucur Ion (2012), Introducere în contabilitate, București: Editura CH Beck 

Caraianu Chirața, Dumitrana Mihaela (coordonatori) (2011), Bazele contabilității – aplicații și studii de caz, 

București:Editura Universitară 

*** Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile 

financiare anualeDocumente în format scris și electronic sau alte documentaţii furnizate de titularul de seminar. 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 
10.1 Criterii de 

evaluare 

10.2 

Metode 

de 

evaluare 

10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs 

- Cunoaşterea 

noţiunilor legate de 

patrimoniu (a 

elementelor 

patrimoniale de activ, 

datorii și capitaluri 

proprii) 

- Întocmirea unui 

bilanț contabil pe baza 

a 15 elemente 

patrimoniale date, de 

activ, datorii și 

capitaluri proprii 

- Înregistrarea 

operațiunilor 

economice cu ajutorul 

formulelor contabile 

 

Examen – 
întrebări 
tip grilă 

70% 

10.5 Seminar/laborator 

- Efectuarea temelor de 

control și a testului de 

verificare, pe parcursul 

Notarea 

temelor și 

a testului 

30% 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se predă în alte centre universitare din țară și din străinătate. 

Pentru o mai bună adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au avut loc întalniri atât cu reprezentaţi 

ai mediului de afaceri, cât și cu profesori de contabilitate din învăţământul preuniversitar gălățean.  

 



 
 

 

semestrului  de 

verificare 

10.6 Standard minim de performanţă 

 

- Cunoaşterea noţiunilor legate de patrimoniu (a elementelor patrimoniale de activ, datorii și capitaluri proprii) la 

nivel de clasificare  

- Notarea cu minim  1punct a fiecărei teme de control și a testului de verificare și întocmirea unui bilanț contabil 

contabil pe baza a 8 elemente patrimoniale date - de activ, datorii și capitaluri proprii 

 

 

 


