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FIŞA DISCIPLINEI 

Anul universitar 2021-2022 

Anul de studiu III / Semestrul II 

 

 

1. Date despre program 

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

1.2. Facultatea de Ştiinţe Economice 

1.3. Departamentul de Finanțe-Contabilitate 

1.4. Domeniul de studii Contabilitate 

1.5. Ciclul de studii Licenţă  

1.6. Programul de studii / Calificarea Contabilitate și informatică de gestiune/ 241103 Revizor contabil 241104 

Referent de specialitate financiar-contabilitate, 241106 Controlor de gestiune 

1.7. Forma de învăţământ Invățământ la distanță 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Reglementări şi practici contabile specifice Codul 

disciplinei 
CIG 325 

2.2. Titularul activităţilor de curs  Deaconu Sorin-Constantin 

2.3. Titularul activităţilor de seminar / laborator / 

proiect  

Deaconu Sorin-Constantin 

2.4. Anul de 

studiu III 

2.5. Semestrul 

II 

2.6. Tipul de evaluare 

E 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Conţinut Felul 

disciplinei 

DS 

Obligativitate Obligatorie/ 

DO 

 

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 - sala dotată cu tablă/videoproiector 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 
- sala dotată cu tablă/videoproiector 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Număr de ore pe săptămână – forma 

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

3.4. Total ore pe semestru – forma ID 75 
din care: 3.5. SI  

 
47 

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

L / P 
28 

Distribuţia fondului de timp  ore 

3.5.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  15 

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

3.5.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri  11 

3.5.4.Tutoriat  2 

3.5.5.Examinări 2 

3.5.6. Alte activităţi  2 

3.7. Total ore studiu individual 47 

3.8. Total ore pe semestru 75 

3.9. Numărul de credite 3 
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6. Competenţe specifice acumulate 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

C1.Identificarea şi înregistrarea operaţiunilor economice în contabilitatea entităţii/organizaţiei  

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

C4.Determinarea şi interpretarea indicatorilor economico-financiari  

C5.  Derularea operaţiunilor specifice controlului financiar-contabil  

C6. Abordarea fenomenelor economico-financiare prin prisma  specificităţii, a rezultatelor şi a riscurilor 

asociate 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 

 

 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Dezvoltarea capacităţii studentului de a construi şi utiliza corect şi eficient 

informaţia contabilă la nivelul asociaţiilor şi fundaţiilor, federaţiilor, persoanelor 

fizice autorizate, entităţilor ce practică activităţi de franciză, factoring etc. 

7.2. Obiectivele specifice - cunoaşterea reglementărilor contabile specifice diverselor segmente de 

activitate;  

- dezvoltarea gândirii şi îmbunătăţirea limbajului economic, precum şi aplicarea 

raţionamentului profesional în recunoaşterea, evaluarea şi aplicarea politicilor 

contabile pentru asociaţii, fundaţii, federaţii, persoane fizice autorizate, entităţi 

ce practică acitivităţi de franciză, factoring etc.; 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1. SI  Metode de predare Observaţii 

1. Tratamente şi opţiuni contabile privind operaţiunile de 

factoring. Factoringul – produs financiar complex. Tipologia 

factoringului. Tratamente contabile privind operaţiunile de 

factoring. 

 

Explicația 

Exercițiul 

Exemplificări  

Problematizarea  

25% 

2. Referinţe financiar – contabile privind franciza. Franciza 

– aspecte generale. Avantajele şi dezavantajele sistemului de 

franciză. Tipuri de activităţi francizabile. Tratamente şi  

opţiuni contabile privind activităţile francizabile. 

 

Explicația 

Exercițiul 

Exemplificări  

Problematizarea 

25% 

3. Reglementări şi practici contabile pentru persoanele 

juridice fără scop patrimonial. Generalităţi privind 

asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile. Tipologia asociaţiilor şi 

fundaţiilor. Organizarea şi conducerea contabilităţii la 

persoanele juridice fără scop patrimonial. Precizări contabile 

privind asociaţiile composesorale. Tratamente contabile 

specifice persoanelor juridice fără scop patrimonial. 

 

Explicația 

Exercițiul 

Exemplificări  

Problematizarea 

Studiul de caz 

25% 

4. Reglementări şi practici contabile pentru persoanele 

fizice autorizate. Repere privind persoanele fizice autorizate. 

Contribuţii datorate de persoanele fizice autorizate.  

Explicația 

Exercițiul 

Exemplificări  

Problematizarea 

Studiul de caz 

25% 

Bibliografie: 

Deaconu Sorin-Constantin, Reglementări şi practici contabile specifice – note de curs, Seria Didactică, Alba Iulia, 2010. 

Deaconu Sorin-Constantin, Contabilitate și gestiune fiscală, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2021. 

Deaconu Sorin-Constantin, Reglementări şi practici contabile specifice, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, 

Centrul pentru Învățământ la Distanță, Frecvență Redusă și Formare Profesională Continuă, Alba Iulia, 2021. 
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Deaconu Sorin-Constantin, Particularităţi ale  contabilităţii entităţilor, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012. 

Deaconu Sorin-Constantin, Contabilitatea persoanelor fizice autorizate : ghid practic, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 

2014. 

Mocanu Mihaela, Contractul de franciză, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008. 

Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare individuale și situațiile 

financiare consolidate, Monitorul Oficial nr. 963/2014. 

Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, Monitorul Oficial nr. 910/2015. 

Ordinul nr.170/2015 al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea 

în partidă simplă, Monitorul Oficial nr. 139/2015. 

8.2. AT  Metode de predare-

învăţare 
Observaţii 

AT1. Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor privind 

factoringul. Clarificarea răspunsurilor la testele de evaluare 

aferente unităţii de învăţare 1. 

 

Explicația 

Exercițiul 

Exemplificări  

Problematizarea 

Studiul de caz 

2 ore 

AT2. Contabilitatea principalelor operaţiuni economice 

privind reţeaua de franciză. Clarificarea răspunsurilor la testele 

de evaluare aferente unităţii de învăţare 2. 

 

Explicația 

Exercițiul 

Exemplificări  

Problematizarea 

Studiul de caz 

2 ore 

AT3. Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor la entităţile 

fără scop patrimonial. Clarificarea răspunsurilor la testele de 

evaluare aferente unităţii de învăţare 3. 

 

Explicația 

Exercițiul 

Exemplificări  

Problematizarea 

Studiul de caz 

2 ore 

AT4. Modul de organizare şi conducere a contabilităţii la 

persoanele fizice autorizate. Clarificarea răspunsurilor la 

testele de evaluare aferente unităţii de învăţare 4. 

 

Explicația 

Exercițiul 

Exemplificări  

Problematizarea 

Studiul de caz 

2 ore 

Bibliografie: 

Deaconu Sorin-Constantin, Reglementări şi practici contabile specifice – note de curs, Seria Didactică, Alba Iulia, 2010. 

Deaconu Sorin-Constantin, Contabilitate și gestiune fiscală, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2021. 

Deaconu Sorin-Constantin, Reglementări şi practici contabile specifice, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, 

Centrul pentru Învățământ la Distanță, Frecvență Redusă și Formare Profesională Continuă, Alba Iulia, 2021. 

Deaconu Sorin-Constantin, Particularităţi ale  contabilităţii entităţilor, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012. 

Deaconu Sorin-Constantin, Contabilitatea persoanelor fizice autorizate : ghid practic, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 

2014. 

Mocanu Mihaela, Contractul de franciză, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008. 

Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare individuale și situațiile 

financiare consolidate, Monitorul Oficial nr. 963/2014. 

Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, Monitorul Oficial nr. 910/2015. 

Ordinul nr.170/2015 al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea 

în partidă simplă, Monitorul Oficial nr. 139/2015. 

8.3. TC  
Metode de transmitere 

a informaţiei 
Observaţii 

TC1.  Tema de control aferentă Unităţii de învăţare 

Referinţe financiar – contabile privind franciza. 

Electronic, pe 

platforma e-learning 

10 ore 

TC2. Tema de control aferentă Unităţii de învăţare 

Reglementări şi practici contabile pentru persoanele fizice 

autorizate. 

Electronic, pe 

platforma e-learning 

10 ore 

Băviţă Ilie & al., Contabilitate în agricultură: abordări teoretice şi practice, Editura Contaplus, Bucureşti, 2008. 

Deaconu Sorin-Constantin, Reglementări şi practici contabile specifice – note de curs, Seria Didactică, Alba Iulia, 2010. 

Deaconu Sorin-Constantin, Contabilitate și gestiune fiscală, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2021. 

Deaconu Sorin-Constantin, Reglementări şi practici contabile specifice, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, 

Centrul pentru Învățământ la Distanță, Frecvență Redusă și Formare Profesională Continuă, Alba Iulia, 2021. 

Deaconu Sorin-Constantin, Particularităţi ale  contabilităţii entităţilor, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012. 

Deaconu Sorin-Constantin, Contabilitatea persoanelor fizice autorizate : ghid practic, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 

2014. 
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Mocanu Mihaela, Contractul de franciză, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008. 

Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare individuale și situațiile 

financiare consolidate, Monitorul Oficial nr. 963/2014. 

 

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 

Prin conţinut, disciplina răspunde necesităţilor practice ale angajatorilor de tipul asociaţiilor, fundaţiilor, federaţiilor, 

persoanelor fizice autorizate. De asemenea, disciplina oferă competenţe absolvenţilor de a efectua raţionamente 

profesionale pentru evenimentele şi tranzacţiile generate de operaţiunile de factoring şi franciză. Conţinuturile 

disciplinei sunt adaptate la referenţialul contabil  actual şi  contribuie la formarea de economişti care pot să susţină 

testul de  acces la profesia de expert contabil, respectiv înscrierea în  CECCAR. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. SI (curs) Rezolvarea corectă şi completă a 

cerinţelor subiectelor de examen 

Proba scrisă şi orală în cadrul 

examenului. 

80% 

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

întocmirii lucrărilor practice 

Conţinutul ştiinţific al referatelor 

Implicarea în abordarea tematicii 

seminariilor 

Verificare pe parcurs  

Efectuarea unor lucrări 

practice/Intocmire referate 

 

20% 

10.6. Standard minim de performanţă: obținerea notei minime 5 

Demonstrarea competenţelor în:  

- identificarea şi înregistrarea operaţiunilor economice în contabilitatea asociaţiilor, fundaţiilor, federaţiilor 

- completarea jurnalului de încasări şi plăţi 

- aplicarea de raţionamente profesionale pentru tratamentele contabile aferente tranzacţiilor şi evenimentelor generate 

de operaţiuni de factoring şi franciză 

- determinarea şi interpretarea indicatorilor economico-financiari   

   

     

 
            Coordonator de disciplină 

Conf. univ. dr.  Deaconu Sorin-Constantin 

              Tutore de disciplină 

Conf. univ. dr.  Deaconu Sorin-Constantin 

Data 

       23.09.2021 

 

 

Responsabil de studii ID/IFR, 

Lect. univ. dr. Cioca Ionela Cornelia 

 

 


