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FIŞA DISCIPLINEI
1
 

 

 

1. Date despre program 

 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Creştină Partium 

1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice și Sociale 

1.3 Departamentul Departamentul  de Economie 

1.4 Domeniul de studii Administrarea Afacerilor 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii/Calificarea Economia Comerțului,  Turismului și Serviciilor 

 

2. Date despre disciplină 

 

2.1 Denumirea disciplinei Bazele contabilității 

2.2 Titularul activităţii de curs Lect. univ.dr. Veres Edit 

2.3 Titularul activităţii de  seminar Lect. univ. dr. Veres Edit 
2.4 Anul de studiu I. 

2.5 Semestrul 2 

2.6 Tipul de evaluare Examinare în scris 

2.7 Regimul disciplinei DF 

 

3. Timpul total estimat 

 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care3.2curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care3.5curs 28 3.6 

seminar/laborator 

28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 26 

Tutoriat 4 

Examinări 4 

Alte activităţi: Pregătirea examenului final - 

3.7 Total ore studiu individual 94 

3.8 Total ore pe semestru 150 

3.9 Numărul de credite 6 

 

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 de curs, calculator, videoproiector, tablă, Internet 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului Sală de seminar, calculator, videoproiector, tablă, 

Internet, teren 
 

1Conform: Ordinul Ministrului nr.5703 din18 oct.2011, anexa 3. 
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6. Competenţe specifice acumulate 

       Competenţe 

profesionale 

CP.1 Realizarea operativǎ a activitǎţii financiar-contabile la nivelul entitǎţii 

economice;  • Îndeplinirea de sarcini specifice activitǎţii financiar-contabile. 

CP.2 Aplicarea tehnicilor şi a procedurilor de înregistrare operativǎ, specifice 

contabilitǎţii financiare 

CP.3 Îndeplinirea de sarcini specifice activitǎţii financiar-contabile 

 

Competenţe 

transversale 

CT.1 Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor  de etică profesională în cadrul 

propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă. 

CT.2 Comunicarea oralǎ şi scrisǎ în scop profesional şi dezvoltarea deprinderilor de 

a lucra eficient în echipǎ; • Utilizarea tehnologiei şi instrumentelor moderne pentru 

procesarea de informaţii şi gestionarea de baze de date specifice activitǎtilor 

economice şi sociale; 

 

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

   7.1 Obiectivul 

general al 

disciplinei 

 Introducerea studenţilor în problematica ştiinţei contabile; 

  Formarea abilităţilor necesare pentru reflectarea în contabilitate a operaţiilor 

economice derulate în cadrul entităţilor economice;  

  Fundamentarea bazei ştiinţifice a studenţilor pentru formarea unui raţionament 

profesional autentic;  

  Dezvoltarea capacităţii studentului de a înţelege şi stăpâni fenomenele economice 

din activitatea entităţilor economice;  

7.2 Obiectivele 

specifice 
 Realizarea unei analize financiar-contabile a principalelor  

  operaţiuni economice derulate de entităţile economice;  

  Reflectarea operaţiilor economice în contabilitatea unităţilor;  

  Abilitatea de a aplica un raţionament profesional în analiza operaţiilor economice, 

la nivel de unitate patrimonială, de entitate economică; 

  Capacitatea de a întocmi, prezenta şi analiza documente contabile;  

  Abilitatea şi capacitatea de a întocmi, prezenta şi analiza situaţiile financiare ale 

entităţilor economice 
 

 

8. Conţinuturi 

     8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Contabilitatea  - componenţă principală a sistemului 

informaţional economic. 

expunere interactivă, 

problematizare, aplicaţii 

practice 

2 ore 

2. Obiectul contabilităţii. expunere interactivă, 

problematizare, aplicaţii  

 

 

 

 

problematizare, aplicaţii 

practice 

2 ore 

3. Metoda contabilităţii. expunere interactivă, 

problematizare, aplicaţii 

practice 

2 ore 

4. Documentarea operaţiilor economice – procedeu al metodei 

contabilităţii. 

expunere interactivă, 

problematizare, aplicaţii 

practice 

2 ore 

5. Evaluarea patrimoniului şi calculaţia. expunere interactivă, 

problematizare, aplicaţii 

2 ore 

6. Bilanţul contabil – procedeu al dublei reprezentări a 

patrimoniului. 

expunere interactivă, 

problematizare, aplicaţii 

2 ore 

7. Contul – procedeu al dublei înregistrări a operaţiilor 

economice. 

expunere interactivă, 

problematizare, aplicaţii 

2 ore 

8.   Contul – procedeu al dublei înregistrări a operaţiilor 

economice. 

expunere interactivă, 

problematizare, aplicaţii 

2 ore 

9. Conţinutul economic şi funcţia contabilă a principalelor 

conturi. 

expunere interactivă, 

problematizare, aplicaţii 

2 ore 

10. Inventarierea patrimoniului. expunere interactivă, 

problematizare, aplicaţii 

2 ore 
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11. Balanţa de verificare. expunere interactivă, 

problematizare, aplicaţii 

2 ore 

12. Lucrările de sinteză şi raportare contabilă. expunere interactivă, 

problematizare, aplicaţii 

2 ore 

13. Lucrările de sinteză şi raportare contabilă. expunere interactivă, 

problematizare, aplicaţii 

2 ore 

14.Organizarea operaţională a contabilităţii expunere interactivă, 

problematizare, aplicaţii 

2 ore 

     

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

1. Contabilitatea  - componenţă principală a sistemului 

informaţional economic. 

Aplicatii practice 

si/sau studii de caz 

2 ore 

2. Obiectul contabilităţii. Aplicatii practice 

si/sau studii de caz 

2 ore 

3. Metoda contabilităţii. Aplicatii practice 

si/sau studii de caz 

 

 

2 ore 

 

 
4. Documentarea operaţiilor economice – procedeu al metodei 

contabilităţii. 

Aplicatii practice 

si/sau studii de caz 

2 ore 

5. Evaluarea patrimoniului şi calculaţia. Aplicatii practice 

si/sau studii de caz 

2 ore 

6. Bilanţul contabil – procedeu al dublei reprezentări a 

patrimoniului. 

Aplicatii practice 

si/sau studii de caz 

2 ore 

7. Contul – procedeu al dublei înregistrări a operaţiilor 

economice 

Aplicatii practice 

si/sau studii de caz 

2 ore 

8.Contul – procedeu al dublei înregistrări a operaţiilor economice. Aplicatii practice 

si/sau studii de caz 

2 ore 

9.Conţinutul economic şi funcţia contabilă a principalelor conturi. Aplicatii practice 

si/sau studii de caz 

2 ore 

10.Inventarierea patrimoniului. Aplicatii practice 

si/sau studii de caz 

2 ore 

11.Balanţa de verificare. Aplicatii practice 

si/sau studii de caz 

2 ore 

12. Lucrările de sinteză şi raportare contabilă. Aplicatii practice 

si/sau studii de caz 

2 ore 

13.Organizarea operaţională a contabilităţii. Aplicatii practice 

si/sau studii de caz 

2 ore 

14. Organizarea operaţională a contabilităţii. Aplicatii practice 

si/sau studii de caz 

2 ore 
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3. Matiş Dumitru şi colectivul, Bazele contabilităţii a agenţilor economici din România, Editura 
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4. Pântea Petru şi colectivul, Contabilitatea financiară a agenţilor economici din România, 

Editura Intelcredo, Deva 2009. 

5. Pop Atanasiu, Contabilitatea Financiară Românească armonizată cu Directivele contabile 

europene şi Standardele Internaţionale de Contabilitate, Editura Intelcredo, Deva 2008 

6.  Irimie Emil Popa, atanasiu Pop, Dumitru Matiş, Pete István, Számvizeli alapismeretek, 

Bazele contabilităţii, kétnyelvű kiadás, Editura Eikon, Cluj- Napoca 2009 

7. Kozma András, Vázlatok a számvitel tanulásához, I. kötet, Általános számvitel és 
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8.  LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (**republicata**)(*actualizata*) (actualizata la data de 5 

iunie 2015*) 
9.  ORDINUL 1802/2014 – Reglementărilor contabile 2015 (OMFP 1802/2014) 

10.  OMFP- 2239-2011- Sistemul de contabilitate simplificată- Mo 

  

       9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,  

            asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se studiază în alte centre universitare din țară şi din 

străinătate, precum și cu cerințele activităților profesionale derulate în cadrul organizațiilor angajatoare. 

 

    10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs Evaluare sumativă Examen scris                  70 % 

10.5 Seminar Evaluare progresivă Prezentarea unui text din 

bibliografia seminarului + 

evaluarea activităţii generale de la 

seminar 

30% 

10.6 Standard minim de performanţă 

• cunoaşterea conceptelor fundamentale şi limbajului contabil; 

• cunoaşterea noţiunilor fundamentale şi aplicarea acestora pe filiere de înregistrǎri contabile; 

• înţelegerea fenomenelor contabile în vederea evaluǎrii, recunoaşterii şi înţelegerii informaţiilor 

financiar contabile ale unei entitǎţi economice.  

 

  

Data completării: 

05.09.2018 

Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

   

Data avizării în departament                                  Semnătura directorului de departament 

 

 


