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

1.7. Forma de învăţământ

Universitatea „1 Decembrie 1918”
de Ştiinţe Economice
Finanţe - Contabilitate
Contabilitate
Licenţă
Contabilitate şi Informatică de Gestiune
241103 Revizor contabil
241104 Referent de specialitate financiar-contabilitate,
241106 Controlor de gestiune
Învăţământ la distanţă

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
Monografie contabilă
Codul disciplinei
2.2. Titularul activităţilor de curs
Cenar Iuliana
2.3. Titularul activităţilor de seminar / laborator / proiect
Cenar Iuliana
2.4. Anul de
2.5. Semestrul
2.6. Tipul de evaluare
2.7. Regimul Conţinut
studiu
II
I
Vp disciplinei
Obligativitate

CIG 217

Felul disciplinei

DFc
Obligatorie/
opțională

DO

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1. Număr de ore pe săptămână – forma
2
din care: 3.2. curs
cu frecvenţă
3.4. Total ore pe semestru – forma ID

75

din care: 3.5. SI

1

3.3. seminar/ laborator/ proiect

1

14

3.6. AT + TC / AA / ST + SF / L
/P

14

Distribuţia fondului de timp
3.5.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
3.5.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
3.5.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
3.5.4. Tutoriat
3.5.5. Examinări
3.5.6. Alte activităţi
3.7. Total ore studiu individual
14
3.8. Total ore pe semestru
75
3.9. Numărul de credite
3
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/ proiectului

Sală dotată cu tablă/videoproiector

Competenţe
profesionale

6. Competenţe specifice acumulate
C3 Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar-contabile şi/sau fiscale

ore
5
5
2
2
-

Competenţe
transversale

CT 1 Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă
riguroasă, eficientă şi responsabilă

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al disciplinei
Formarea deprinderilor de a soluţiona practic probleme cu specific financiar
contabil care se pot întâlni la nivelul unui operator economic.
7.2. Obiectivele specifice
Activităţile didactice din cadrul lucrărilor urmăresc punerea studenţilor în situaţia
de a rezolva efectiv operaţiuni de evaluare, înregistrare şi sistematizare a
informaţiilor financiar-contabile prin intermediul situaţiilor financiare şi al
declaraţiilor sociale şi fiscale periodice.
8. Conţinuturi
8.1. SI
Metode de predare Observaţii
1. Purtătorii de informaţii contabile. Cerinţele documentelor justificative.
- descrierea
20%
Preluarea informaţiilor din documentele justificative în registrele de contabilitate.
- explicația
Obligativitatea ţinerii registrelor contabile. Reguli de întocmire a registrelor de
- exemplificarea
contabilitate. Preluarea informaţiilor dintr-un registru în altul. Purtatorii tehnici de
- exercițiul
informatii contabile.
- problematizarea
- studiul de caz
2. Operaţiuni contabile privind activele, datoriile şi capitalurile proprii.
20 %
3. Întocmirea balanţei de verificare. Lucrări necesare întocmirii balanţei de
10%
verificare. Balanţa de verificare sintetică şi balanţa de verificare analitică. Corelaţii.
Valorificarea informaţiilor din balanţa de verificare.
4. Conturi anuale. Lucrări premergătoare întocmirii conturilor anuale. Redactarea
20%
situaţiilor financiare. Bilanţul. Contul de profit şi pierdere. Situaţia modificării
capitalurilor proprii. Situaţia fluxurilor de trezorerie. Politici contabile şi note
explicative. Raportul administratorilor. Raportul cenzorilor. Raportul de audit.
5. Declaraţii fiscale şi sociale. Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul
20%
general consolidat. Decontul de taxă pe valoare adăugată. Declaraţia privind
evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor
pentru şomaj. Declaraţie privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de
plată către bugetul asigurărilor sociale.
Bibliografie:
Cenar Iuliana, Todea Nicolae, Deaconu Sorin Constantin, Contabilitate practică, Editura Risoprint, Cluj Napoca, 2003.
Cenar Iuliana, Todea Nicolae, Deaconu Sorin Constantin, Contabilitate aplicată la întreprinderile nonfinanciare, Editura
Risoprint, Cluj Napoca, 2005.
Coman F., Contabilitate fiscala, Editura universitara, Bucuresti, 2011
Pantea IP, Bodea Ghe, Contab financiara, Editura Intelcredo, Deva, 2013.
Ristea M., s.c., Contabilitatea societtiilor comerciale, Editura Universitara, Bucuresti, 2009.
Todea N., Teorie contabilă şi raportare financiară, Editura Aeternitas, Alba-Iulia, 2009.
Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, Monitorul oficial nr. 454 din 18.06.2008, actualizată.
OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în
Monitorul oficial, nr. 963/2014, cu modificările şi completările ulterioare
OMFP 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, Monitorul oficial, nr. 704 bis din 20.10.2009.
OMFP nr. 3512 /2008 privind documentele financiar-contabile, Monitorul Oficial nr. 870 din 23. 12.2008.
8.2. AT
Metode de predareObservaţii
învăţare
AT1. Dezbateri asupra conceptului de purtători ai informației contabile.Operațiuni
- expunerea
2 ore
contabile privind activele, datoriile și capitalurile proprii. Clarificarea răspunsurilor - explicația
la testele de autoevaluare aferente unităţilor de învăţare 1-2.
- întrebarea
AT2. Dezbateri asupra modului de întocmire a balanței de verificare și a conturilor - conversația
2 ore
anuale. Declarații fiscale și sociale Clarificarea răspunsurilor la testele de - exemplificarea
- exercițiul
autoevaluare aferente unităţilor de învăţare 3-5.
- problematizarea
- studiul de caz
Bibliografie:

Cenar Iuliana, Todea Nicolae, Deaconu Sorin Constantin, Contabilitate practică, Editura Risoprint, Cluj Napoca, 2003.
Cenar Iuliana, Todea Nicolae, Deaconu Sorin Constantin, Contabilitate aplicată la întreprinderile nonfinanciare, Editura
Risoprint, Cluj Napoca, 2005.
Coman F., Contabilitate fiscala, Editura universitara, Bucuresti, 2011
Pantea IP, Bodea Ghe, Contab financiara, Editura Intelcredo, Deva, 2013.
Ristea M., s.c., Contabilitatea societtiilor comerciale, Editura Universitara, Bucuresti, 2009.
Todea N., Teorie contabilă şi raportare financiară, Editura Aeternitas, Alba-Iulia, 2009.
Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, Monitorul oficial nr. 454 din 18.06.2008, actualizată.
OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în
Monitorul oficial, nr. 963/2014, cu modificările şi completările ulterioare
OMFP 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, Monitorul oficial, nr. 704 bis din 20.10.2009.
OMFP nr. 3512 /2008 privind documentele financiar-contabile, Monitorul Oficial nr. 870 din 23. 12.2008.
Metode de
8.3. TC
transmitere a
Observaţii
informaţiei
Tema de control (lucrare de verificare) aferentă unităţilor de învăţare 1-3.
- electronic, pe
5 ore
platforma eTema de control (lucrare de verificare) aferentă unităţilor de învăţare 4-5.
5 ore
learning
Bibliografie:
Cenar Iuliana, Todea Nicolae, Deaconu Sorin Constantin, Contabilitate practică, Editura Risoprint, Cluj Napoca, 2003.
Cenar Iuliana, Todea Nicolae, Deaconu Sorin Constantin, Contabilitate aplicată la întreprinderile nonfinanciare, Editura
Risoprint, Cluj Napoca, 2005.
Coman F., Contabilitate fiscala, Editura universitara, Bucuresti, 2011
Pantea IP, Bodea Ghe, Contab financiara, Editura Intelcredo, Deva, 2013.
Ristea M., s.c., Contabilitatea societtiilor comerciale, Editura Universitara, Bucuresti, 2009.
Todea N., Teorie contabilă şi raportare financiară, Editura Aeternitas, Alba-Iulia, 2009.
8.4. AA / L / P
Metode de predareObservaţii
învăţare
Bibliografie: 9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice,
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinuturile disciplinei sunt adaptate necesităţilor actuale ale angajatorilor, contribuind la dobândirea de către
studenţii programului de studii Contabilitate şi Informatică de Gestiune de cunoştinţe şi abilităţi specifice contabilității,
necesare viitorilor economişti.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1. Criterii de evaluare

Volumul şi corectitudinea
cunoştinţelor
Rigoarea ştiinţifică a limbajului
10.5. TC / AA / ST / L / P
Corectitudinea şi completitudinea
întocmirii lucrărilor practice
10.6. Standard minim de performanţă: obținerea notei minime 5
Demonstrarea în proporţie de cel puţin 50% a competenţelor în:
- expunerea cunoştinţelor contabile;
- utilizarea adecvată a instrumentelor specifice contabilității.
10.4. SI (curs)

Coordonator de disciplină
Prof.univ.dr. Cenar Iuliana

Data 23.09.2021

10.2. Metode de evaluare
Probă scrisă

Verificare pe parcurs

10.3. Pondere din
nota finală
70%

30%

Tutore de disciplină
Prof.univ.dr. Cenar Iuliana

Responsabil de studii ID/IFR,
Lect. univ. dr. Cioca Ionela Cornelia

