
 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

Anul universitar 2021-2022 

Anul de studiu II / Semestrul II 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „1 Decembrie 1918” 

1.2. Facultatea de Ştiinţe Economice 

1.3. Departamentul Finanţe - Contabilitate 

1.4. Domeniul de studii Contabilitate 

1.5. Ciclul de studii Licenţă 

1.6. Programul de studii / Calificarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune 

241103 Revizor contabil  

241104 Referent de specialitate financiar-contabilitate,  

241106 Controlor de gestiune 

1.7. Forma de învăţământ Învăţământ la distanţă 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Sisteme și raportări financiare Codul disciplinei CIG 226.3 

2.2. Titularul activităţilor de curs Cioca Ionela Cornelia 

2.3. Titularul activităţilor de seminar / laborator / proiect Cioca Ionela Cornelia 

2.4. Anul de 

studiu II  

2.5. Semestrul 

II 

2.6. Tipul de evaluare 

C 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Conţinut Felul disciplinei 

DS 

Obligativitate Obligatorie/ 

opțională 

DOp 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

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 Sală dotată cu tablă/videoproiector 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ laboratorului/ proiectului Sală dotată cu tablă/videoproiector 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

C
o
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p
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ţe
 

p
ro

fe
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o
n
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C2 Utilizarea resurselor informatice  în domeniul financiar-contabil 

C3 Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar - contabile şi/sau fiscale 

3.1. Număr de ore pe săptămână – forma 

cu frecvenţă 
3 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 1 

3.4. Total ore pe semestru – forma ID 75 din care: 3.5. SI 61 
3.6. AT + TC / AA / ST + SF / L 

/ P 
14 

Distribuţia fondului de timp ore 

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

3.5.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

3.5.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

3.5.4. Tutoriat 2 

3.5.5. Examinări 2 

3.5.6. Alte activităţi 2 

3.7. Total ore studiu individual 61 

3.8. Total ore pe semestru 75 

3.9. Numărul de credite 3 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Asimilarea cunoştinţelor teoretice şi practice privind modalitatea de întocmire a 

situaţiilor financiare individuale şi consolidate în conformitate cu normele 

contabile româneşti, europene şi internaţionale. 

7.2. Obiectivele specifice Disciplina urmăreşte formarea la nivelul masteratului a următoarelor 

competenţe cognitive, tehnice sau profesionale şi afectiv-valorice:  

• Dobândirea cunoştinţelor şi abilităţilor teoretice şi practice  în 

domeniul raportărilor financiare; 

• Dobândirea cunoştinţelor de a analiza poziţia financiară şi 

performanţele întreprinderii şi de a participa la elaborarea de 

direcţii de perfecţionare a contabilităţii; 

• Înţelegerea importanţei dezvoltării de raţionamente şi judecăti de 

valoare referitoare la necesitatea şi rolul raportarii financiare, 

pe plan naţional, european şi internaţional. 
 

8. Conţinuturi 

8.1. SI Metode de predare Observaţii 

1.Generalităţi privind situaţiile financiare anuale - descrierea 

- explicația 

- exemplificarea 

- exercițiul 

- problematizarea 

- studiul de caz 

25% 

2. Situaţiile financiare anuale ale entităţilor patrimoniale conform reglementărilor 

naţionale 

25% 

3. Situaţiile financiare anuale consolidate 25% 

4. Situaţiile financiare anuale conform standardelor internaţionale de raportare 

financiară 

25% 

8.2 Bibliografie 

1. Calotă T.-O., Contabilitate. De la teorie la practică. Ciclul contabil şi închiderea exerciţiului financiar, Ediţia a III-

a, revizuită şi adăugită, Editura Universitară, Bucureşti, 2017. 

2. Capron M., Contabilitatea în perspectivă, (traducere), Editura Humanitas, Bucureşti, 1994. 

3. Cenar I., Bazele contabilităţii. Fundamente teoretice, Editura Aeternitas, Alba Iulia, 2008. 

4. Cenar I., Cioca I.C., Contabilitate în asigurări, Editura Risoprint, Cluj Napoca, 2016. 

5. Cioca I C, Raportare financiară conform normelor europene şi internaţionale, Seria Didactică, Alba Iulia, 2019. 

6. Feleagă L., Feleagă N., Contabilitate financiară. O abordare europeană şi internaţională, Ediţia a II-a, Vol.1 

Contabilitate financiară fundamentală, Editura Economică, Bucureşti, 2007. 

7. Feleagă L., Feleagă N., Contabilitate financiară. O abordare europeană şi internaţională, Ediţia a II-a, Vol.2 

Contabilitate financiară aprofundată, Editura Economică, Bucureşti, 2007. 

8. Horomnea E., Fundamentele ştiinţiifce ale contabilităţii. Doctrină.Concepte.Lexicon, Editura Tipo Moldova, Iaşi, 

2008. 

9. Istrate C., Contabilitate şi raportări financiare individuale şi consolidate, Editura Polirom, Iaşi, 2016. 

10. Munteanu V. (coordonator), Contabilitatea financiară a întreprinderii, Ediţia a V-a, revăzută şi adăugită, Editura 

Universitară, Bucureşti, 2017. 

11. Pântea I.P., Bodea Ghe., Contabilitate financiară, Editura Intelcredo, Deva, 2014. 

12. Todea N., Teorie contabilă şi raportare financiară, Editura Aeternitas, Alba Iulia, 2009. 

13. Todea N., Situaţiile financiare ale agenţilor economici, Editura Aeternitas, Alba Iulia, 2004. 

xxx Legea contabilităţii nr. 82/1991 cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 454/18 iunie 2008. 

xxx Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile 

financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, Monitorul oficial nr. 963/30.12.2014. 

xxx  Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2634/2008 privind documentele financiar-contabile, publicat in Monitorul 

Oficial  nr. 910/09 decembrie 2015. 

xxx Ordinul BNR nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor  contabile conforme cu Standardele Internaţionale de 

Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 890/30 decembrie 2010, 

xxx OMFP 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura 

activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 704/20 octombrie 2009. 



 

 

 

xxx Ordinul nr. 470/2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a 

raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, 

precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 

66/23 ianuarie 2018. 

xxx Ordinul nr. 2844/2016 entru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de 

Raportare Financiară, publicat în  Monitorul Oficial al României nr. 2 bis din 4 ianuarie 2016. 

xxx Reglementări contabile din 30 decembrie 2015 privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile  financiare 

anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare, publicate în  Monitorul Oficial 

al României nr. 2 bis din 4 ianuarie 2016. 

xxx Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, Editura CECCAR, Bucureşti, 2011. 

xxx www.anaf.ro 

xxx www.ifrs.org 

xxx www.mfinante.ro 

xxx www.legislatie.just.ro 

8.2. AT Metode de predare-

învăţare 
Observaţii 

AT1. Dezbateri asupra conceptului de situații financiare conform normelor contabile 

românești. Clarificarea răspunsurilor la testele de autoevaluare aferente unităţilor de 

învăţare 1-2. 

- expunerea 

- explicația 

- întrebarea 

- conversația 

- exemplificarea 

- exercițiul 

- problematizarea 

- studiul de caz 

2 ore 

AT2. Dezbateri privins situațiile financiare consolidate și cele conform cu IFRS. 

Clarificarea răspunsurilor la testele de autoevaluare aferente unităţilor de învăţare 

3-4. 

2 ore 

Bibliografie: 

Cioca I C, Raportare financiară conform normelor europene şi internaţionale, Seria Didactică, Alba Iulia, 2019 

8.3. TC 

Metode de 

transmitere a 

informaţiei 

Observaţii 

Tema de control (lucrare de verificare) aferentă unităţilor de învăţare 1-2. - electronic, pe 

platforma e-

learning 

5 ore 

Tema de control (lucrare de verificare) aferentă unităţilor de învăţare 3-4. 5 ore 

Bibliografie: 

Cioca I C, Raportare financiară conform normelor europene şi internaţionale, Seria Didactică, Alba Iulia, 2019 

8.4. AA / L / P  Metode de predare-

învăţare 
Observaţii 

- - - 

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 de licenţă CIG de cunoştinţe şi abilităţi teoretice şi practice de raportare 

financiară  necesare viitorilor profesionişti pe piaţă 

 

10. Evaluare 

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

nota finală 

10.4. SI (curs) Volumul şi corectitudinea 

cunoştinţelor 

Probă orală 60% 

Rigoarea ştiinţifică a limbajului 

10.5. TC / AA / ST / L / P Corectitudinea şi completitudinea 

întocmirii lucrărilor practice 

Verificare pe parcurs 40% 

 

10.6. Standard minim de performanţă : obținerea notei minime 5 

- să ştie să clasifice entităţile după criteriile de mărime 

- să ştie să dea exemple de situaţii financiare pentru diferitele categorii de entităţi 

- să prezinte structura bilanţului şi a contului de profit şi pierdere 

Prezentarea la examen a studenţilor este condiţionată de: 

1.  prezenţa la seminar în proporţie de minim 70%  

2. prezenţa la curs în proporţie de minim 30% 

http://www.anaf.ro/
http://www.ifrs.org/
http://www.mfinante.ro/
http://www.legislatie.just.ro/


 

 

 

Studenţii absenţi la seminarii au posibilitatea recuperării seminariilor prin susţinerea unui proiect (pe tematica 

cursului şi a seminarului) înainte de examen. Tematica proiectului va fi dată de către profesor. 
   

     

 
Coordonator de disciplină 

      Lect. univ. dr. Cioca Ionela Cornelia 

Tutore de disciplină 

    Lect. univ. dr. Cioca Ionela Cornelia 

Data 

23.09.2021 

 

Responsabil de studii ID/IFR, 

Lect. univ. dr. Cioca Ionela Cornelia 

 


