
 
 

 

  

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 

2.4 Anul de 
studiu 

I 2.5 
Semestrul  

I 2.6 Tipul de evaluare E 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 40 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  30 

Tutoriat  2 

Examinări 2 

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

3.7 Total ore studiu individual 94  

3.8 Total ore pe semestru 150  

3. 9 Numărul de credite 6  

 
 

 
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  

 

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

 

 
 
 



 
 

 

6. Competenţele specifice acumulate  

C
o

m
p

e
te

n
ţe

 

p
ro
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s
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n
a
le

 

Aplicarea metodelor, tehnicilor si a instrumentelor specifice activitatii de marketing  
Definirea conceptelor, metodelor, tehnicilor si a instrumentelor de marketing  
Explicarea conceptelor, metodelor, tehnicilor si a instrumentelor de marketing  
Proiectarea unui studiu de marketing 
Studierea comparativă şi evaluarea critică a metodelor, tehnicilor şi instrumentelor in activitatea de 
marketing. 
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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  Cunoasterea  patrimoniului firmei  si a modului de evaluare si gestionare 
a acestuia prin intermediul contabilitatii.  

7.2 Obiectivele specifice  - Intelegerea rolului contabilitatii in cadrul sistemului informational-
economic al firmei. 
- Cunoasterea activului si pasivului patrimonial,a structurilor de venituri 
si cheltuieli precum si a procedeelor contabile de inregistrare, urmarire si 
control al acestora. 
- Cunoasterea principiilor contabile. 
- Utilizarea corectă a instrumentelor specifice contabilitatii in 
inregistrarea modificarilor patrimoniului, a proceselor economice si a 
rezultatelor activitatii. 

 
 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 

1.Sistemul contabil-parte a sistemului informational economic Prelegere 2 ore 

2. Activul patrimonial Prelegere, studii de caz 2 ore 

3. Pasivul patrimonial Prelegere, studii de caz 2 ore 

4. Cheltuielile si veniturile firmei Prelegere, studii de caz 2 ore 

5. Principiile contabile Prelegere, studii de caz 2 ore 

6. Metoda contabilitatii-Procedee generale,  comune  si specifice. Prelegere,studii de caz 2 ore 

7. Evaluarea patrimoniului si calculatia Prelegere, studii de caz 2 ore 

8. Documentele contabile Prelegere, studii de caz 2 ore 

9. Inventarierea patrimoniului Prelegere, studii de caz 2 ore 

10. Bilantul contabil si dubla reprezentare. Prelegere, studii de caz 2 ore 

11. Contul si dubla inregistrare. Prelegere, studii de caz 2 ore 

12. Registrele contabile Prelegere, studii de caz 2 ore 

13. Balanta de verificare Prelegere, studii de caz 2 ore 

14. Principalele inregistrari contabile pe clase de conturi Prelegere,  studii de caz 2 ore 



 
 

 

Bibliografie 
1. Violeta Isai - “Bazele contabilitatii”, Ed Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2014; 
2. Bucur I.  – „Introducere in contabilitate”, Ed. C.H.Beck, Bucuresti, 2012; 
3. Ristea M, Dumitru C.G. – “Bazele contabilitatii”, Ed. Universitara, Bucureşti, 2009 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

1. Sistemul contabil-parte a sistemului informational economic. Dezbatere 2 ore 

2. Activul patrimonial. Dezbatere, studii de caz 2 ore 

3. Pasivul patrimonial. Dezbatere, studii de caz 2 ore 

4. Cheltuielile si veniturile firmei. Dezbatere, studii de caz 2 ore 

5. Principiile contabile. Dezbatere, studii de caz 2 ore 

6. Metoda contabilitatii-Procedee generale, comune si specifice. Studii de caz 2 ore 

7. Evaluarea patrimoniului si calculatia. Studii de caz 2 ore 

8. Documentele contabile. Dezbatere, studii de caz 2 ore 

9. Inventarierea patrimoniului. Studii de caz 2 ore 

10. Bilantul contabil si dubla reprezentare. Dezbatere, studii de caz 2 ore 

11. Contul si dubla inregistrare. Studii de caz 2 ore 

12. Registrele contabile. Studii de caz 2 ore 

13. Balanta de verificare. Studiu de caz 2 ore 

14. Principalele inregistrari contabile pe clase de conturi. Studii de caz 2 ore 

Bibliografie 
1. Violeta Isai - “Bazele contabilitatii”, Ed Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2014; 
2. Caraiani M. si colectivul – „Bazele contabilitatii-Aplicatii si studii de caz”,Ed. Universitara, Bucuresti, 2011; 

 

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

 In vederea stabilirii continuturilor disciplinei, se organizeaza intalniri cu reprezentantii mediului de afaceri si cu 
alte cadre didactice din domeniu, titulare la universitati din tara. 

 

10. Evaluare 

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

10.4 Curs Prezenţa la activitatea didactică 
(curs) 
Nivelul de cunoştinţe 
Capacitatea de analiză 
Gradul de asimilare a limbajului 
de specialitate, logica 

Observaţie sistemică, investigaţia 10% 

 Evaluare scrisă 80% 

10.5 Seminar/laborator Prezenţa la activitatea didactică 
(seminar) 
 
Capacitatea de aplicare practică 
a cunoştinţelor învăţate 
Interesul pentru studiu 
individual 

Observaţie sistemică, investigatia 10% 

   

10.6 Standard minim de performanţă 

 Cunoasterea elementelor patrimoniale si a regulilor de functionare a conturilor. 

 


