
 
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei PRODUSE INFORMATICE FINANCIAR-CONTABILE     

 

2.2 Titularul activităţilor de curs  

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar 

 

2.4 Anul de 

studiu 

III 2.5 

Semestrul  

I 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 3 din care:   3.2 

curs 

1 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ 

42 din care:   3.5 

curs 

14 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 28 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  34 

Tutoriat  6 

Examinări 6 

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

3.7 Total ore studiu 

individual 

33 

3.9 Total ore pe semestru 75 

3. 10 Numărul de credite 3 

 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea „Dunărea de Jos” Galați 

1.2 Facultatea / Departamentul Economie și Administrarea Afacerilor 

1.3 Catedra Administrarea Afacerilor 

1.4 Domeniul de studii  Contabilitate 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii/Calificarea Contabilitate și Informatică de Gestiune 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de 

curriculum  
 Nu e cazul 

4.2 de 

competenţe 
 Nu e cazul 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a 

cursului  
Participarea la curs; parcurgerea anticipată a referinţelor bibliografice indicate, în 
vederea dialogului cu profesorul pe anumite teme. Lipsa factorilor perturbatori. 

5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului 

Participarea la laborator; studierea documentelor financiar-contabile ce urmeaza 

sa fie oprate in produsul software. Obligativitatea rezolvării temelor de laborator. 

acestea se predau la sfârșitul fiecărui laborator.  

 

 



 
 

 

 

 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs 
Metode de 

predare 
Observaţii 

Contextul istoric al evoluţiei produselor software financiar- contabile  

 

 

Prelegere 

Exemplificări 

practice prin 

exemple 

Utilizare 

videoproiector 

 

 1 ore 

Atributele contabilităţii ca sistem informaţional  1 ore 

Locul şi rolul sistemul informaţional contabil în cadrul sistemului 

informaţional al unei organizaţii. Elementele de bază şi principalele 

circuite în cadrul sistemelor informaţionale contabile 

 2 ore 

Arhitectura şi funcţiile sistemelor informaţionale financiar-contabile  3 ore 

Reglementări legislative privind cerinţele obligatorii pentru produsele 

software destinate contabilităţii. Evaluarea şi selectarea produselor 

software pentru contabilitate 

2 ore 

Sisteme ERP: Definitii, caracteristicii, avantaje și dezavantaje. Locul şi 

rolul contabilităţii în contextul sistemelor integrate. 

 2 ore 

Produse software financiar-contabile oferite ca servicii (Software as a 

Service – SaaS). 

3 ore 

Bibliografie 

1. Mihai Gianina, Pachete de programe contabile, Ed. Europlus, 2012 
2. Ţugui Alexandru, Produse informatice generalizate pentru contabilitate, Ed. CECCAR, Bucureşti, 2003 
3. Davidescu Nicolae Dumitru, Tratat de contabilitate informatizată, Ed. Tribuna Economică, Bucureşti, 

2001 
4. Meşniţă Gabriela, Sistemele informaţionale contabile în contextul globalizării, Ed. Junimea, Iaşi, 2002 

8. 2 Seminar/laborator Metode de 

predare 
Observaţii 

Familiarizarea cu programul Saga  şi cu logica de funcţionare a 

acestuia. Configurarea societății și introducerea balanței de pornire. 

 

 

 2 ore 

6. Competenţele specifice acumulate  

Competenţe 

profesionale 

C2    Utilizarea resurselor informatice în domeniul financiar -contabil 

C2.1    Definirea si descrierea conceptelor fundamentale ale tehnologiei informatiei si 

comunicatiilor in economia digitala 

C2.3  - Utilizarea sistemelor de gestiune a bazelor de date si a programelor specifice 

C2.4    Studierea comparative si evaluarea critica a principalelor programe de evidenta si 

raportare financiar-contabila 

C2.5   Utilizarea si dezvoltarea unui sistem simplu de colectare a informatiilor in vederea 

inregistrarii in contabilitate a operatiunilor economice 

Competenţe 

transversale 

CT3  Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si 

tehnicilor de invatare pentru propria dezvoltare 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei  
 Cunoașterea și înțelegerea paradigmelor produselor software pentru 

contabilitate și însuşirea funcțiilor acestora pentru ținerea evidenței contabile 
a unei organizații  

7.2 Obiectivele specifice   Însuşirea produsului pentru gestiunea financiar-contabilă integrată a 
organizației   - Saga şi deprinderea lucrului cu funcțiile acestuia.  

 Cunoaşterea şi înţelegerea principalelor caracteristici şi  problematici ale 
sistemelor informaţionale financiar-contabile 

 Înțelegerea modului de înregistrare a operatiunilor contabile în contextul 
utilizării un produs software pentru contabilitate.  

 Dezvoltarea capacității de adaptare rapidă la schimbările tehnologiei 



 
 

 

Definirea nomeclatoarelor: clienți furnizori, articole, plan de conturi. 

Definirae gestiunilor. 

 

Asistarea 

studenților în 

rezolvarea temelor 

de laborator 

 

 2 ore 

Introducerea și înregsitrarea facturilor de intrare și altor documente de 

intrare. Realizarea NIR-urilor.  

 2 ore 

Introducerea și înregsitrarea documentelor de iesire: facturi, bonuri de 

consum, note de transfer etc.  

2 ore 

Inregistrarea imobilizărilor.  2 ore 

Inregistrarea intrărilor și ieșirilor în valuta. Inregsitrarea incasărilor și 

plaților în valută.  

 2 ore 

Operarea documentelor de incasare și plata si inregistrarea acestora. 

Realizarea Registrului de casa si a Jurnalului de bancă. 

 

 

 

 

 

 

Asistarea 

studenților în 

rezolvarea temelor 

de laborator 

4 ore 

Evidența salariatilor, calculul și înregistrarea salariilor. Obținerea 

statului de salarii, realizarea pontajelor, plata salariilor și a 

contributiilor  

 

4 ore 

Închiderea de lună și obținerea Balanței de verificare. Obţinerea 

situațiilor contabile: Registrul Jurnal, Jurnalul de cumparari, Jurnale de 

vânzări, Registrul de casa, Jurnalul de banca, Fisa contului, Cartea 

mare sah etc. Realizarea de raporte diverse.  

2 ore 

Obţinerea rapoartelor – Nomencalatoare, Note de recepţie, Operaţiuni 

interne, Jurnale de TVA, Clienţi, Furnizori, Încasări/Plăţi, Balanţa 

stocurilor, Mişcări, Rulaje 

2 ore 

Salvarea și restaurarea datelor. Securitatea programului: definirea 

utilizatorilor și a drepurilor acestora.  

 

2 ore 

Intocmirea declarațiilor periodice obligatorii. 2 ore 

Test. Testarea deprinderilor dobândite în lucrul cu programul Saga. Test practic in fata 

calculatorului 

 4 ore 

Bibliografie 

1. Mihai Gianina, Pachete de programe contabile, Ed. Europlus, 2012 
2. Documentaţia oficială a produsului Saga 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 
10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere 

din nota 

finală 

10.4 Curs 

Însușirea conceptelor și funcțiilor de bază ale 

produselor software pentru contabilitate 
Test grilă 30% 

Corelarea cunoștințelor teoretice cu cele 

practice 

10.5 

Seminar/laborator 

Capacitatea de a înregistra principalele 

operațiuni contabile în produsul Saga Test practic la 

calculator (40%) 
40% 

Însușirea funcțiilor de gestiune ale produsului 

Saga 

Capacitatea de a se adapta rapid la un alt 

produs software destinat contabilității prin 

cunoașterea foarte bună a funcțiilor pe care 

Realizarea unui 

proiect.  30% 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Cursul și laboratorul au un profund caracter practic. Pe tot parcursul laboratorului studenții trebuie 
să înregistreze toate documentele care reprezintă evidența contabilă a activității unei firme pe o 
perioadă de o lună de zile. La începutul laboratorului studenții primesc un dosar cu toate aceste 
documente. 



 
 

 

trebuie să le ofere un astfel de produs 

 
Înregistrarea documentelor din dosarul după care s-a lucrat la laborator într-un alt 

produs software  pentru contabilitate (ales de profesor împreună cu studenții) 

10.6 Standard minim de performanţă 

Utilizarea unor sistemelor de gestiune a bazelor de date si a programelor specifice care impune: 

 Obținerea minim a notei 5 la testul grilă 

 Obținerea minim a notei 5 la testul practic 

 Obținerea minim a notei 5 la proiect 

   

   

   

   

  

  
 

 

 

 

 


