
 
 

 

 

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 Economie 

1.4 Domeniul de studii  Administrarea Afacerilor 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii Economia comerțului, turismului şi serviciilor 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei CONTABILITATE 

2.2 Titularul activităților de curs  

2.3 Titularul activităților de seminar  

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 activităților didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care:  3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învățământ 42 din care:  3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuția fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 30 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  18 

Tutoriat 12 

Examinări 8 

Alte activități - 

3.7 Total ore studiu individual 83 

3.8 Total ore pe semestru 125 

3. 9 Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum   Economie 

4.2 de competenţe  Nu este cazul 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfăşurare a cursului  Sală cu videoproiector 

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Sală cu videoproiector 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
o

m
p

e
te

n
ţe

 

p
ro

fe
s
io

n
a
le

  Definirea conceptelor, procedeelor şi metodelor folosite în contabilitatea entității/organizației, precum şi 
a factorilor economici, sociali şi legislativi care influențează operațiunile economico-financiare 

 Explicarea conceptelor, procedeelor şi metodelor folosite în contabilitatea entității/organizației 

 Aplicarea conceptelor, procedeelor şi metodelor folosite în contabilitatea entității/organizației pentru 
înregistrarea operațiunilor economice 

 Evaluarea procedeelor şi tehnicilor aplicate înregistrărilor operațiunilor economice în contabilitate 

 Elaborarea unei proceduri de analiză, evaluare şi înregistrare a operațiunilor economice în contabilitate 
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  Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă 
riguroasă, eficientă și responsabilă; 

 Identificarea rolurilor și responsabilităților întro echipă plurispecializată și aplicarea de tehnici de 
relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei; 

 Identificarea oportunitatilor de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și tehnicilor de 
învățare pentru propria dezvoltare. 

 

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Cursul de Contabilitate are ca obiectiv principal dobândirea de către studenţi a 
fondului de cunoştinţe necesar privind fundamentele teoriei contabile şi formarea 
deprinderilor practice privind logica şi mecanismul înregistrării în contabilitate a 
principalelor tranzacţii, evenimente care pot avea loc în cadrul unei entități. 

7.2 Obiectivele specifice 

 Definirea conceptelor, procedeelor şi metodelor folosite în contabilitatea 
entității/organizației, precum şi a factorilor economici, sociali şi legislativi care 
influențează operațiunile economico-financiare; 

 Explicarea conceptelor, procedeelor şi metodelor folosite în contabilitatea 
entității/organizației; 

 Explicarea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază pentru pregătirea 
informațiilor necesare întocmirii de rapoarte financiar-contabile şi/sau fiscal. 

 

8. Conţinuturi 
8. 1 Curs Metode de predare Obs. 

Obiectul şi metoda contabilităţii 
1.1. Introducere în contabilitate. Scurt istoric, Sfera de acţiune a contabilităţii, Tipuri 
de informaţie contabilă, Utilizatorii informaţiei contabile, Reglementarea 
contabilităţii în România 
1.2. Obiectul contabilităţii 
1.3. Metoda contabilităţii. Principiile contabile, Procedeele metodei contabilităţii) 

Prelegere, explicaţii, 
dezbatere, studii de 

caz 

 

Măsurare şi raportare prin situaţiile financiare 
2.1. Situaţiile financiare 
2.2. Bilanţul contabil – model privind evaluarea poziţiei financiare. Noţiunea de 
bilanţ contabil, Modelele bilanţului contabil, Elementele bilanţului contabil, 
Delimitări şi definiţii privind elementele componente ale activului bilanţului şi 
pasivului bilanţier 
2.2. Contul de profit şi pierdere - imagine a performanţei financiare a întreprinderii. 
Structura contului de profit şi pierdere, Veniturile, Cheltuielile, Rezultatul 
exerciţiului financiar. 
2.3. Situaţia fluxurilor de numerar 
2.4. Modificările bilanţului contabil 

 

Mecanismul contabil: analiza, înregistrarea şi controlul tranzacţiilor în 
conturi 
3.1. Contul şi dubla înregistrare. Noţiunea, Funcţiile contului, Forma şi structura 
contului, Regulile de funcţionare a conturilor, Dubla înregistrare şi corespondenţa 
conturilor 
3.2. Analiza contabilă a operaţiunilor economico financiare şi mecanismul 
înregistrărilor în conturi 
3.3. Formula contabilă. Structura şi modul de descriere al formulei contabile, 
Clasificarea formulelor contabile 
3.4. Planul de conturi şi clasificarea conturilor 

 

Evaluarea în contabilitate  
4.1. Forme şi reguli de evaluare 
4.2. Sistemul de preţuri şi tarife 

 

Documentul – procedeu de bază al metodei contabilităţii  



 
 

 

5.1. Noţiunea, importanţa şi conţinutul documentelor 
5.2. Clasificarea documentelor 
5.3. Registrele de contabilitate 
5.4. Întocmirea, prelucrarea, verificarea şi corectarea documentelor. 
5.5. Circuitul şi păstrarea documentelor 

Analiza şi funcţionarea conturilor. Contabilitatea ciclurilor de operaţii din 
activitatea întreprinderii 
6.1. Contabilitatea principalelor operaţii privind ciclul de finanţare. Conceptul şi 
formele de manifestare ale finanţării, Contabilitatea capitalurilor proprii, 
provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli şi surselor atrase de finanţare 
6.2. Contabilitatea principalelor operaţii ale ciclului de exploatare (operaţiunilor cu 
stocuri, taxa pe valoarea adăugată, decontări cu terţii debitori şi creditori 
comerciali, creanţele şi datoriile, decontari cu salariatii) 
6.3. Contabilitatea operaţiilor de investiţii. Organizarea documentaţiei referitoare la 
active imobilizate. Recunoasterea si evaluarea imobilizărilor. Deprecierea 
imobilizărilor. Conturile de active imobilizate 
6.4. Contabilitatea operaţiilor de trezorerie 
6.5. Determinarea rezultatului exerciţiului financiar 

 

Balanţa de verificare 
7.1. Noţiunea, conţinutul şi funcţiile balanţei de verificare 
7.2. Funcţiile balanţei de verificare 
7.3. Clasificarea balanţelor de verificare 
7.4. Întocmirea balanţei de verificare 
7.5. Identificarea erorilor de înregistrare contabile 
7.6. Întocmirea situațiilor financiare pe baza balanței de verificare 

 

Inventarierea patrimoniului  
8.1. Descrierea noţiunii de inventariere 
8.2. Organizarea şi efectuarea inventarierii 

 

Bibliografie 
Cu caracter obligatoriu:  
***OMFP 1802/2014 
***OMFP 2634/2015 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile 
Cu caracter facultativ:  
1. Caraiani Chiraţa, Dumitrana Mihaela, Bazele Contabilităţii, Editura Universitară, Bucureşti, 2008 
2. Horomnea Emil, Tabără Neculai, Budugan Dorina, Georgescu Iuliana, Betianu Leontina, Bazele contabilităţii. 
Concepte, modele şi aplicaţii, Editura SedcomLibris, Iaşi, 2007; 
3. Moisescu Florentina, Bazele contabilităţii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2004  
4. Oprea Călin, Ristea Mihai, Bazele contabilităţii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2003 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Obs. 

Sfera de acţiune a contabilităţii; elemente privind normalizarea contabilităţii. 
Utilizatorii de informaţii financiare 

Explicaţii, Aplicaţii 
La fiecare seminar, 
se vor face aplicaţii 
practice, conform 
tematicii. 
Studenţii vor lucra 
individual şi vor 
rezolva exerciţiile 
propuse la finalul 
temei de aplicaţie. 

 

Principiile şi procedeele metodei contabilităţii  

Analiza structurilor bilantiere  

Contul de rezultate; tipuri de modificări bilanţiere  

Forma şi structura contului; reguli de funcţionare; analiza contabilă  

Forme şi reguli de evaluare  

Documentele contabile - întocmire, prelucrare, circuitul şi păstrarea documentelor. 
Registrele de contabilitate 

 

Analiza contabilă sşi înregistrarea operaţiunilor economice elementare  

Balanţa de verificare  

Bibliografie 
Cu caracter obligatoriu:  
***OMFP 1802/2014 
***OMFP 2634/2015 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile 
Cu caracter facultativ:  



 
 

 

1. Caraiani Chiraţa, Dumitrana Mihaela, Bazele Contabilităţii, Editura Universitară, Bucureşti, 2008 
2. Horomnea Emil, Tabără Neculai, Budugan Dorina, Georgescu Iuliana, Betianu Leontina, Bazele contabilităţii. 
Concepte, modele şi aplicaţii, Editura SedcomLibris, Iaşi, 2007; 
3. Moisescu Florentina, Bazele contabilităţii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2004  
4. Oprea Călin, Ristea Mihai, Bazele contabilităţii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2003 

 

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

 Conținutul disciplinei și al temelor de seminar corespunde nevoilor angajatorilor din domeniul financiar-
contabil întrucât permite studenților însușirea unor cunoștiințe și abilități practice în domeniul contabilităţii 

 

10. Evaluare 

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

10.4 Curs Participare la curs Examen  70% 

10.5 Seminar/laborator 
Participare la seminar 

Evaluare pe parcurs 30% 
Efectuarea temelor de casa 

10.6 Standard minim de performanță 

 Recunoașterea elementelor patrimoniale şi aplicarea etapelor analizei contabile şi întocmirea formulei 
contabile 

 

 


