FIŞA DISCIPLINEI
Anul universitar 2021-2022
Anul de studiu I / Semestrul II
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Ştiinţe Economice
Finanţe - Contabilitate
Contabilitate
Licenţă
Contabilitate şi informatică de gestiune
241104 Referent de specialitate financiar-contabilitate,
241106 Controlor de gestiune,
241103 Revizor contabil

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea
Contabilitate fundamentală
2.2. Cod disciplină
CIG 126
disciplinei
2.3. Titularul activităţii de curs
Prof. univ. dr. Cenar Iuliana
2.4. Titularul activităţii de seminar
Lect. univ. dr. Cioca Ionela Cornelia
2.5. Anul de
I 2.6.
II
2.7. Tipul de
E
2.8. Regimul
O
studiu
Semestrul
evaluare (E/C/VP)
disciplinei (O –
obligatorie, Op – opţională, F
– facultativă)

3. Timpul total estimat
3.1. Număr ore pe
4
din care: 3.2. curs
2
3.3. seminar/laborator
săptămână
3.4. Total ore din
56
din care: 3.5. curs
28
3.6. seminar/laborator
planul de învăţământ
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminare/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi …….
3.7 Total ore studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite
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 desfăşurarea a
seminarului/laboratorului

2
28
ore
22
12
20
2
2
-

56
100
4
-

- pentru susţinerea cursului: slide-uri, materiale informative
- pentru studenţi: suport de curs
- echipamente tehnice: laptop, videoproiector
- pentru susţinerea seminarului: materiale informative
- echipamente tehnice: tablă

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale C1.Identificarea şi înregistrarea operaţiunilor economice în contabilitatea
entităţii / organizaţiei
C3. Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar contabile şi/sau fiscale
Competenţe transversale
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Disciplina urmăreşte ca studenţii să stăpânească fundamentul
7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

teoretic si aplicativ referitor la problematica complexă a utilizării
raţionamentului profesional în contabilitate, prin însuşirea
tehnicilor de contabilizare a tranzacţiilor şi evenimentelor specifice
circuitului economic, modul de analiză interpretare şi valorificare a
informaţiilor contabile.
- Însuşirea noţiunilor teoretice cu privire la rolul şi utilitatea
contabilităţii financiare, modul de funcţionare a conturilor,
raportarea financiară;
- Formarea deprinderilor de utilizare corectă a conturilor folosite
pentru reflectarea în contabilitate a operaţiunilor economicofinanciare;
- Cunoaşterea fluxului de culegere şi prelucrare a informaţiilor în
contabilitate;
- Întocmirea registrelor de contabilitate, a balanţei de verificare şi a
situaţiilor financiare
- Utilizarea raţionamentului profesional în analiza şi interpretarea
informaţiei contabile

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Definirea, organizarea şi sfera de acţiune a contabilităţii
financiare. Generalităţi privind contabilitatea financiară. Organizarea
contabilităţii financiare. Sfera de acţiune a contabilităţii financiare
2. Jocul social al contabilităţii. Rolul social al informaţiei contabile.
Cererea şi oferta de informaţii contabile.
3. Recunoaşterea în contabilitate a tranzacţiilor şi evenimentelor de
bază: conturile şi analiza contabilă privind imobilizările, stocurile,
creanţele, trezoreria, conţinutul economic şi funcţia contabilă a
conturilor de datorii, capitaluri proprii, venituri, cheltuieli şi rezultate.
4. Contabilitatea în partidă simplă. Câteva caracteristici ale
contabilităţii în partidă simplă. Analiza şi funcţionarea conturilor de
ordine şi evidenţă
5. Balanţa de verificare. Importanţa şi funcţiile balanţei de verificare.
Clasificarea balanţelor de verificare. Întocmirea balanţei de verificare
6. Raportarea financiară la nivelul entităţilor. Bilanţul şi poziţia
financiară a entităţii. Contul de profit şi pierdere şi performanţa în
termeni de profitabilitate. Situaţia modificărilor capitalurilor proprii şi
raportarea informaţiilor privind tranzacţiile cu proprietarii. Situaţia
fluxurilor de trezorerie. Notele explicative şi relevanţa informaţiei
contabile.

Metode de predare
Prelegere
Conversaţie
Exemplificări
Prelegere
Conversaţie
Exemplificări
Prelegere
Conversaţie
Exemplificări
Prelegere
Conversaţie
Exemplificări
Prelegere
Conversaţie
Exemplificări
Prelegere
Conversaţie
Exemplificări

Observaţii
2

2

12

2

2

4

7. Alte elemente de contabilitate financiară fundamentală.
Calculaţia în contabilitate. Definirea şi conţinutul calculaţiei. Formele
de calculaţie utilizate în contabilitate. Principiile calculaţiei. Calculaţia
Prelegere
costurilor. Managementul contabilităţii entităţilor. Informaţia şi rolul
Conversaţie
4
său în procesul decizional. Forme şi caracteristici ai managementului
Exemplificări
contabilităţii. Monism şi dualism în contabilitate. Sisteme de
organizare a contabilităţii. Caracteristicile sistemului contabil monist.
Caracteristicile sistemului contabil dualist.
8.2 Bibliografie
Bența A., Bența M., Croitoru R., Tratat de contabilitate practică. Contabilitate aplicată, Editura C.H. Beck,
București, 2017..
Cenar I., Contabilitate financiară fundamentală. Note de curs, Seria Didactica, Alba Iulia, 2019.
Cenar I., Bazele contabilităţi. Îndrumar practic, Editura Aeternitas, Alba Iulia, 2010.
Deaconu S.C., Îndrumar în contabilitate, Editura Universitară, Bucureşti, 2008.
Feleagă L, Feleagă N., Contabilitate financiară - o abordare europeană și internaţională, Editura Economică,
Bucureşti 2007.
Horomnea E., Fundamentele ştiinţifice ale contabilităţii, Editura TipoMoldova, Iaşi, 2008.
Matiş D., ş.a., Bazele contabilităţii, Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2005.
Pântea I.P., Bodea Ghe., Contabilitate financiară, Editura Intelcredo, Deva, 2013.
Todea N., Contabilitate - aspecte teoretice şi aplicaţii practice, Editura Aeternitas, Alba-Iulia, 2002.
Toma C., Contabilitate financiară, Editura TipoMoldova, Iasi, 2018.
Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, Monitorul Oficial nr. 454/2008, actualizată.
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Monitorul Oficial nr. 688/2015, actualizată.
OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi
situaţiile financiare anuale consolidate, Monitorul Oficial nr. 963/2014, actualizat.
OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, Monitorul Oficial nr. 910/2015.
Seminar-laborator
1. Seminar introductiv – specificarea obiectivelor seminarului şi a
Conversaţie
2
modului de lucru. Recapitularea elementelor de bază din sem. I.
Exemplificări
2. Definirea contabilităţii financiare, rolul şi organizarea sa în cadrul
Conversaţie
entităţilor. 2. Jocul social al contabilităţii. Rolul social al informaţiei
Exemplificări
2
contabile. Cererea şi oferta de informaţii contabile.
3. Recunoaşterea în contabilitate a tranzacţiilor şi evenimentelor de
Conversaţie
bază.
Exemplificări
12
4. Contabilitatea în partidă simplă. Analiza şi funcţionarea conturilor
de ordine şi evidenţă.
5. Balanţa de verificare.

Conversaţie
Exemplificări, Test de
evaluare
Conversaţie
Exemplificări
Conversaţie
Exemplificări
Conversaţie
Exemplificări, Test de
evaluare

2
2

4
6. Raportarea financiară la nivelul entităţilor.
7. Alte elemente de contabilitate financiară fundamentală.
Calculaţia în contabilitate. Managementul contabilităţii entităţilor..
4
Monism şi dualism în contabilitate. Recapitulare
Notă: recuperarea seminarelor se va face astfel:
- conceperea şi rezolvarea a câte 10 aplicaţii practice şi a unui test grilă cu minim 5 întrebări pe tematica seminarului
de la care absentează.

Bibliografie
- reperele bibliografice menţionate pentru orele de curs;
- orice sursă bibliografică care răspunde cerinţelor tematicii de seminar.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Prin conţinut, disciplina răspunde necesităţilor practice actuale ale angajatorilor şi poate contribui la
formarea de specialişti în domeniul contabilităţii care să contribuie la reflectarea fidelă a tranzacţiilor şi

evenimentelor derulate la nivelul entităţilor.

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Rezolvarea corectă şi
completă a cerinţelor
subiectelor de examen
Implicarea în abordarea
tematicii seminarelor
Conţinutul ştiinţific al
lucrărilor*

Evaluare finală. Proba
scrisă în cadrul examenului

10.3 Pondere din nota
finală

Teste pe parcursul
semestrului (10%+10%)
Elaborarea de lucrări
ştiinţifice*

80%
20%
30%*

10.6 Standard minim de performanţă: obținerea notei minime 5
- să aibă complet portofoliul de lucrări practice de la seminar
Demonstrarea competenţelor în: înregistrarea corectă a tranzacţiilor în contabilitatea entităţii/organizaţiei, precum şi
prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar - contabile şi/sau fiscale.
Prezentarea la evaluarea finală este condiţionată de prezenţa la seminar în proporţie de minim 60%.
*criteriul este facultativ, iar ponderea atribuită în nota finală se deduce din cea precizată la evaluarea finală

Data completării
21.09.2021

Data avizării în departament
23.09.2021

Semnătura titularului de curs
Prof. univ. dr. Cenar Iuliana

Semnătura titularului de seminar
Lect. univ. dr. Cioca Ionela Cornelia

Semnătura director de departament
Lect. univ. dr. Cioca Ionela Cornelia

Anexă la Fișa disciplinei (facultativă)

ANEXĂ LA FIŞA DISCIPLINE
b. Evaluare – mărire de notă

Tip activitate
10.4 Curs

10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Rezolvarea corectă şi
completă a cerinţelor
subiectelor de examen
Implicarea în abordarea
tematicii seminarelor
Conţinutul ştiinţific al
lucrărilor*

Evaluare finală. Proba
scrisă în cadrul examenului

10.3 Pondere din nota
finală
80%

Teste pe parcursul
semestrului (10%+10%)
Elaborarea de lucrări
ştiinţifice*

20%
30%*

10.6 Standard minim de performanţă:
- să aibă complet portofoliul de lucrări practice de la seminar
Demonstrarea competenţelor în: înregistrarea corectă a tranzacţiilor în contabilitatea entităţii/organizaţiei, precum şi
prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar - contabile şi/sau fiscale.
Prezentarea la evaluarea finală este condiţionată de prezenţa la seminar în proporţie de minim 60%.
Data completării
Semnătura titularului de curs
Semnătura titularului de seminar
21.09.2021
*criteriul este facultativ, iar ponderea atribuită în nota finală se deduce din cea precizată la evaluarea finală

c. Evaluare – restanţă

Tip activitate
10.4 Curs

10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Rezolvarea corectă şi
completă a cerinţelor
subiectelor de examen
Implicarea în abordarea
tematicii seminarelor
Conţinutul ştiinţific al
lucrărilor*

Evaluare finală. Proba
scrisă în cadrul examenului

10.3 Pondere din nota
finală

Teste pe parcursul
semestrului (10%+10%)
Elaborarea de lucrări
ştiinţifice*

80%
20%
30%*

10.6 Standard minim de performanţă:
- să aibă complet portofoliul de lucrări practice de la seminar
Demonstrarea competenţelor în: înregistrarea corectă a tranzacţiilor în contabilitatea entităţii/organizaţiei, precum şi
prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar - contabile şi/sau fiscale.
Prezentarea la evaluarea finală este condiţionată de prezenţa la seminar în proporţie de minim 60%.
Data completării
Semnătura titularului de curs
Semnătura titularului de seminar
21.09.2021
*criteriul este facultativ, iar ponderea atribuită în nota finală se deduce din cea precizată la evaluarea finală

