
 
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei POLITICI SI OPTIUNI CONTABILE        

2.2 Titularul activităţilor de curs  

2.3 Titularul activităţilor de laborator  

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul  II 2.6 Tipul de evaluare V 2.7 Regimul disciplinei Op 

 

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 laborator 2 

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ 

56 din care:   3.5 

curs 

28 3.6 laborator 28 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 16 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  14 

Tutoriat  4 

Examinări 3 

Alte activităţi: activităţi de cercetare (colaborare în proiecte de cercetare, realizarea de lucrări ştiinţifice şi 

susţinerea lor la competiţii pentru studenţi) 

10 

3.7 Total ore studiu individual 44 

3.9 Total ore pe semestru 100 

3. 10 Numărul de credite   4 

 

 

1. Date despre program 

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

1.2 Facultatea / Departamentul Economie şi Administrarea Afacerilor 

1.3 Catedra Administrarea Afacerilor 

1.4 Domeniul de studii  Contabilitate 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii/Calificarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune 

4. Precondiţii 

4.1 de curriculum  Contabilitate financiara, Sisteme si situaţii financiare 

4.2 de competenţe - 

 

5. Condiţii 

5.1. de desfăşurare a 

cursului  

Sală de curs dotată cu videoproiector și ecran de proiecție, computer și 

conexiune la Internet 

5.2. de desfăşurare a 

laboratorului 

- 

6. Competenţele specifice acumulate  

Competenţe 

profesionale 

C1.3  Aplicarea conceptelor, procedeelor si metodelor folosite in contabilitatea 

entitatii/organizatiei pentru inregistrarea operatiunilor economice 

 



 
 

 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 

Continutul si structura Manualului de politici contabile 

Interactivă, utilizarea 

videoproiectorului, 

discutarea tematicii 

cursului și insistarea pe 

elementele cheie, 

oferirea de exemple, 

transmiterea unor 

aplicații practice utile 

cursurilor următoare, 

prezentarea aplicațiilor 

curente și comentarea 

acestora 

2 ore 

Elaborarea si fundamentarea politicilor si optiunilor contabile de 
intreprindere. 

2 ore 

Reguli generale de evaluare. Evaluarea la data intrării în societate. 
Evaluarea cu ocazia inventarierii. Evaluarea la încheierea exerciţiului 
financiar.  Evaluarea la data ieşirii din societate 

2 ore 

Politici contabile privind imobilizările corporale şi necorporale 4 ore 

Politici si optiuni contabile privind amortizarea imobilizarilor corporale 
si necorporale 

2 ore 

Politici si optiuni contabile privind tratamentul deprecierii activelor 2 ore 

Politici si optiuni privind costurile indatorarii 2 ore 

Politici si optiuni contabile privind stocurile şi contractele de 
constructii 

2 ore 

Politici si optiuni contabile privind creanţele şi datoriile 2 ore 

Politici si optiuni contabile privind evaluarea si calcularea rezultatului 2 ore 

Recapitulare 2 ore 

Bibliografie 

1. Florentina Moisescu, Politici si optiuni contabile, note de curs 

2. Lucian Cernusca, Strategii si politici contabile, Ed Economica, Bucuresti, 2004 

3. Feleaga N, Politici si optiuni contabile (Fair Accounting versus Bad Accounting), Editura Economica, 

Bucuresti, 2002 

4. Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale 

individuale și situațiile financiare anuale consolidate 

8. 2 Seminar Metode de predare Observaţii 

Elaborarea Manualului de politici contabile la nivel de entitate Aplicaţiile şi studiile 

de caz sunt furnizate 

de cadrul didactic în 

funcţie de obiectivele 

urmărite. 

Se urmăreşte 

punerea în tematici 

practice, aplicaţii, 

2 ore 

Metode de evaluare a elementelor patrimoniale 2 ore 

Tratamente contabile privind recunoaşterea şi evaluarea imobilizărilor  4 ore 

Politici si optiuni contabile privind amortizarea imobilizarilor corporale si 

necorporale 
2 ore 

Politici si optiuni contabile privind tratamentul deprecierii activelor 2 ore 

Politici si optiuni privind costurile indatorarii 2 ore 

Politici si optiuni contabile privind stocurile şi contractele de constructii 2 ore 

C3.3 Aplicarea conceptelor, teoriilor, principiilor si metodelor de baza pentru pregatirea 

informatiilor necesare intocmirii de rapoarte financiar-contabile si/sau fiscale 

Competenţe 

transversale 

CT2 Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa pluridispecializata si aplicarea de 

tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei 

7. Obiectivele disciplinei 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Elaborarea si fundamentarea politicilor contabile de intreprindere 

Dezvoltarea rationamentului profesional 

7.2  Obiectivele specifice  Cunoașterea reperelor metodologice privind politicile si optiunile contabile de 
recunoastere, masurare si evaluare a structurilor situatiilor financiare care sa 
asigure furnizarea unor informatii contabile relevante si credibile, care sa raspunda 
caracteristicilor calitative formulate in cuprinsul cadrului contabil conceptual al 
IASB. 



 
 

 

Politici si optiuni contabile privind creanţele şi datoriile studii de caz, a 

noţiunilor discutate la 

cursuri şi reluate pe 

scurt la seminarii. 

4 ore 

Politici si optiuni contabile privind evaluarea si calcularea rezultatului 

2 ore 

Verificare. Evaluare practică 2 ore 

Bibliografie 

1. Florentina Moisescu, Politici si optiuni contabile, note de curs 

2. Lucian Cernusca, Strategii si politici contabile, Ed Economica, Bucuresti, 2004 

3. Feleaga N, Politici si optiuni contabile (Fair Accounting versus Bad Accounting), Editura Economica, 

Bucuresti, 2002 

4. Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale 

individuale și situațiile financiare anuale consolidate  

 

10. Evaluare 

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

din nota finală 

10.4 Curs Evaluare finala Examinare scrisă 60% 

10.5 seminar  
Implicarea în rezolvarea aplicaţiilor 

practice 
Portofoliu de lucrari practice 40% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Identificarea reperelor metodologice privind politicile si optiunile contabile de recunoastere, masurare si 

evaluare a structurilor situatiilor financiare.  

 

   

   

  

  
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei a fost actualizat prin luarea în considerare a cerinţelor agenţilor economici cu care titularul 

disciplinei (curs şi seminar) a intrat în contact prin activitatea desfăşurată în afara  mediului academic şi a 

experienţei profesionale dobândite. 

 


