
 
 

 

  

FIŞA DISCIPLINEI 
 

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  Marketing 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii Marketing 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Contabilitate financiara  
 

2.4 Anul de studiu I 2.5 
Semestrul  

II 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 și notițe 25 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  15 

Tutoriat  8 

Examinări 6 

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

3.7 Total ore studiu individual 69  

3.8 Total ore pe semestru 125  

3. 9 Numărul de credite 5  

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Bazele contabilitatii, Matematici aplicate in economie. 

4.2 de competenţe  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a 
cursului  

Sali cu acces la internet si dotate cu echipament de predare multimedia 

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

Sali cu acces la internet si dotate cu echipament de predare multimedia 

 

6. Competenţele specifice acumulate  
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-Definirea mediului organizatiei, identificarea şi descrierea principalelor variabile ale acestuia 
-Elaborarea unui proiect de analiza a mediului de marketing al organizatiei, in functie de specificul pietei 
-Evaluarea si clasificarea factorilor care influenteaza functionarea organizatiei  
-Identificarea si selectarea factorilor care influenteaza functionarea organizatiei  
-Interpretarea impactului variabilelor de mediu asupra activitatii organizatiei. 
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Aplicarea, în mod responsabil, a principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în realizarea sarcinilor 
profesionale şi identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, a etapelor de lucru, a duratelor de 
execuţie, a termenelor de realizare şi a riscurilor aferente; 
Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi 
munca eficiente în cadrul echipei; 
 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi utilizarea eficientă, pentru propria dezvoltare, a surselor 
informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicaţii 
software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât in limba româna, cât şi intr-o limbă de 
circulaţie internaţională; 
Competențe digitale 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Dezvoltarea capacitatii studenţilor de a inregistra principalele operatiuni 
economice in contabilitatea firmei si de a intocmi situatiile financiare lunare 
si anuale. 

7.2 Obiectivele specifice  - Inregistrarea cronologica a operatiunilor privind: capitalurile, imobilizarile, 
stocurile, creantele, datoriile, trezoreria, cheltuielile, veniturile si 
rezultatele; 
-Inregistrarea sistematica in conturi si completarea Registrelor contabile; 
-Intocmirea Balantei de verificare; 
-Intocmirea Situatiilor financiare anuale. 

 
 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de 
predare 

Observaţii 

1.Introducere in Contabilitatea financiara-obiect si metoda se 
studiu. 

Prelegere 2 ore 

2. Contabilitatea capitalurilor proprii si provizioanelor. Prelegere, studii 
de caz 

2 ore 

3. Contabilitatea capitalurilor imprumutate. Prelegere, studii 
de caz 

2 ore 

4. Contabilitatea imobilizarilor necorporale si corporale. Prelegere, studii 
de caz 

2 ore 

5. Contabilitatea imobilizarilor financiare. Prelegere, studii 
de caz 

2 ore 

6. Contabilitatea stocurilor. Prelegere,studii 
de caz 

2 ore 

7. Contabilitatea creantelor comerciale. Prelegere, studii 
de caz 

2 ore 

8. Contabilitatea datoriilor comerciale. Prelegere, studii 
de caz 

2 ore 

9. Contabilitatea datoriilor salariale si sociale. Prelegere, studii 
de caz 

2 ore 

10. Contabilitatea datoriilor si creantelor fiscale. Prelegere, studii 
de caz 

2 ore 

11. Contabilitatea datoriilor si creantelor din cadrul grupului de 
firme. 

Prelegere, studii 
de caz 

2 ore 

12. Contabilitatea trezoreriei. Prelegere, studii 
de caz 

2 ore 

13. Contabilitatea cheltuielilor si veniturilor. Prelegere, studii 
de caz 

2 ore 



 
 

 

14. Lucrarile contabile de inchidere a exercitiului financiar. Prelegere,  studii 
de caz 

2 ore 

Bibliografie 
Corina Graziella Bâtcă Dumitru - “Contabilitate și raportare financiară”, Ed CECCAR, Bucuresti, 2017; 
Rentrop&Straton– „Cartea verde a contabilitatii”, Bucuresti, 2017. 
Adrian Benţa, Mihaela Benţa - “Culegeri de monografii contabile”, Ed CH BECK, Bucuresti, 2015; 
Victor Munteanu (coordonator) - “Contabilitate financiară a întreprinderii”, Ed Universitară, Bucuresti, 2015; 
OMFP 1802/2014 
Legea 82/1991 actualizată 
Codul Fiscal actualizat 

8. 2 Seminar/laborator Metode de 
predare 

Observaţii 

1.Aplicatii privind capitalurile. Dezbateri si studii 
de caz 

4 ore 

2. Aplicatii privind imobilizarile. Dezbateri si studii 
de caz 

4 ore 

3. Aplicatii privind stocurile. Dezbateri si studii 
de caz 

4 ore 

4. Aplicatii privind creantele si datoriile. Dezbateri si studii 
de caz 

4 ore 

5. Aplicatii privind trezoreria. Dezbateri si studii 
de caz 

4 ore 

6. Aplicatii privind cheltuielile, veniturile si rezultatele. Dezbateri si studii 
de caz 

4 ore 

7. Aplicatie de sinteza privind lucrările contabile de închidere Dezbateri si studii 
de caz 

4 ore 

Bibliografie 
Corina Graziella Bâtcă Dumitru - “Contabilitate și raportare financiară”, Ed CECCAR, Bucuresti, 2017; 
Rentrop&Straton– „Cartea verde a contabilitatii”, Bucuresti, 2017. 
Adrian Benţa, Mihaela Benţa - “Culegeri de monografii contabile”, Ed CH BECK, Bucuresti, 2015; 
Victor Munteanu (coordonator) - “Contabilitate financiară a întreprinderii”, Ed Universitară, Bucuresti, 2015; 
OMFP 1802/2014 
Legea 82/1991 actualizată 
Codul Fiscal actualizat 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale 
şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Disciplina   este concepută pentru a răspunde nevoilor agenților economici de recunoaştere şi înregistrare a diverselor 
operațiuni economice în contabilitate în corelație cu cerinţele legislative 

 
 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere 
din nota finală 

10.4 Curs Nivelul de cunoştinţe 
Capacitatea de analiză şi 
sinteză 
Gradul de asimilare a 
limbajului de specialitate, 
logica 

Observaţie sistemică, investigaţia 10% 

 Evaluare scrisa  60% 

10.5 Seminar/laborator Prezenţa la activitatea 
didactică (seminar) 

Observaţie sistemică, investigatia 20% 
 



 
 

 

Capacitatea de aplicare 
practică a cunoştinţelor 
învăţate 
Interesul pentru studiu 
individual 

 Evaluare orală 10% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Cunoașterea modului de înregistrare în contabilitate a principalelor operațiuni pe clase de conturi 

 


