
PROGRAMA ANALITICĂ 

 
 

Denumirea disciplinei PRACTICĂ DE SPECIALITATE 

 
 

Codul disciplinei CIG125 
 
Semestrul II 

 
Numărul de credite 3 

 
 
Facultatea Ştiinţe Economice 

  

Numărul de ore pe semestru/activităţi 
 
Domeniul de licenţă Contabilitate 

  

Total 

 

SI 

 

TC 

 

AT 

 

AA 
 
Programul de studii de 

licenţă 
(specializarea) 

Contabilitate şi Informatică 

de gestiune 

 

60    60 

 
 
Categoria formativă a disciplinei 

DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DU-

umanistă 

DS 

 
Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI-impusă, DO-opţională, DL-liber aleasă 

(facultativă) 

DI 

 
 

Discipline 

Anterioare 

 
Obligatorii 

(condiţionate)  

 
Recomandate 

1. Bazele contabilităţii 

2. Contabilitate financiară fundamentală 
 
 

Obiective 
Completarea şi adâncirea cunoştinţelor dobândite, familiarizarea 

studenţilor cu modul de aplicare în cadrul entităților a cunoştinţelor 

teoretice, însuşite în procesul de învăţământ şi formarea de noi 

deprinderi practice în problemele contabile 

REZULTATELE 

ÎNVĂŢĂRII 
 

- identificarea modalităţilor de organizare a contabilităţii în cadrul 

entităţii; 

- aplicarea conceptelor, procedeelor şi metodelor folosite în 

contabilitatea entităţii pentru înregistrarea operaţiunilor economice; 

- evaluarea procedeelor şi tehnicilor aplicabile înregistrării 

opeaţiunilor economice în contabilitate; 

- formarea deprinderilor practice privind utilizarea adecvată a 

procedeelor metodei contabilităţii; 

- formarea deprinderilor practice de analiză şi interpretare a 

informaţiei produsă de contabilitate 

În conformitate cu structura anului universitar 2016-2017, pentru specializarea CIG anul I de 

studiu practica se va desfăşura pe o perioadă de 2 săptămâni, în intervalul 26.06.2017-

09.07.2017şi se va finaliza prin întocmirea unui dosar de practică, susţinut la colocviul de 

practică. 

Anterior datei de începere a perioadei de practică, studenţii vor fi instruiţi de cadrul didactic 

responsabil asupra modului de desfăşurare a practicii de specialitate. În perioada specificată, 

studenţii vor realiza documentarea efectivă în cadrul entităţilor alese. Studenţii au obligaţia de a 

prezenta alături de dosarul de practică şi un atestat, semnat şi ştampilat de la entitatea în care şi-

au desfăşurat practica. 



Fiecare student va lucra individual, cu date specifice unităţii în care face practică, finalizând 

aceasta cu întocmirea dosarului de practică, care va fi susţinut în cadrul colocviului de practică. 

 
Conţinut 

(descriptor) 

Capitolul 1. Prezentarea generală a entităţii 

1.1. Scurt istoric şi formare organizatorică 

1.2. Obiectul de activitate şi caracterizarea activităţilor pe care le 

desfăşoară 

Capitolul 2. Structura organizatorică a entităţii 

2.2.Cadrul normativ-legislativ privind organizarea şi funcţionarea 

firmei 

2.1.1. Încadrarea societăţilor în prevederile legi nr. 31/1990 a 

societăţilor  

2.1.2. Regulamentul de ordine interioară 

2.2. Conţinutul şi particularităţiile proceselor economice din cadrul 

unităţii (aprovizionarea, producţia, desfacerea) 

2.3. Descrierea procesului tehnologic şi prezentarea schematică a 

acestuia pentru unul din produsele entităţii 

2.4. Contractul de muncă (înregistrare în REVISAL) 

2.5. Organizarea şi funcţionarea gestiunilor de valori materiale din 

cadrul entităţii 

Capitolul 3. Organizarea şi conducerea activităţii financiar-

contabile 

3.1. Funcţia financiar-contabilă şi conexiunea acersteia cu celelalte 

funcţii ale entităţii 

3.2. Organizarea şi atribuţiile compartimentului financiar-contabil 

3.3. Documentele utilizate în activitatea financiar-contabilă (primare, 

de prelucrare contabilă şi de raportare/situații financiare) 

3.4. Prezentarea unei monografii contabile cu principalele tranzacţii 

şi evenimente derulate la nivelul entităţii în cursul unei perioade 

contabile (se va prezenta tranzacţia, documentul justificativ, modul 

de recunoaștere în contabilitate) 
 
 
Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrări de control) C 

 
Stabilire
a notei 
finale 
(procentaje) 

 
- răspunsuri la examen/colocviu/lucrări practice 100 % 

 
- activităţi aplicative atestate/laborator/lucrări 

practice/proiect etc. 

 
 
- teste pe parcursul semestrului  

 
- teme de control  

Pentru susţinerea colocviului la practică studenţii vor prezenta un dosar din care să rezulte 

următoarele: convenţia de practică, atestatul de practică, cuprinsul şi conţinutul lucrării de 

practică, abordarea în totalitate a programei de practică. 
 

 
Coordonator de disciplină 

 
Grad didactic, titlul, prenume, numele 

 
Semnătură 

Conf. univ. dr.  

Ivan Oana Raluca 
 

Legenda: SI - studiu individual, TC - teme de control, AT - activităţi tutoriale, AA - activităţi 
aplicative aplicate 

 


