
FIŞA DISCIPLINEI 
 
 

Universitatea UNIVERSITATEA DIN ORADEA 
Facultatea  ŞTIIN ŢE  ECONOMICE 

Specializarea  CONTABILITATE ŞI INFORMATIC Ă DE GESTIUNE 
I. 
Denumire disciplină BAZELE CONTABILIT ĂŢII 
II. 

Structur ă disciplină (Nr. ore săptămânal) 
Cod disciplină Semestrul2)  Categoria3) Credite Curs  Seminar  Laborator  Proiect  

UO-FSE.CIG.01.02 I DF 5 2 2 - - 
III. 

Statut disciplină Obligatorie  Opţională  Facultativă  
(se marchează cu x) x   

IV. 
Titular disciplin ă 

 Curs  Seminar  Laborator  Proiect  
Numele şi prenumele Victoria Bogdan Mărioara Beleneşi - - 

Instituţia  Universitatea din 
Oradea – Facultatea 

de Ştiin ţe 
Economice 

Universitatea din 
Oradea – 

Facultatea de 
Ştiin ţe Economice 

- - 

Catedră/Departament  Finanţe-
Contabilitate 

Finanţe-
Contabilitate 

- - 

Titlul ştiinţific Doctor - - - 
Gradul didactic Conferenţiar - - - 

Încadrarea (norma de 
bază/asociat) 

Norma de bază Economist asociat - - 

Vârsta    - - 
V. 
Obiectivele disciplinei:  

• descrierea şi prezentarea conceptelor fundamentale cu care operează contabilitatea; 
• dezvoltarea abilităţilor de alegere a metodei contabilităţii şi a procedeelor sale de lucru; 
• formarea de deprinderi şi abilităţi de contabilizare a evenimentelor şi tranzacţiilor economice şi 

financiare; 
• formarea de deprinderi şi abilităţi de întocmire a documentelor justificative, registrului jurnal, a Cărţii 

mari, balanţei de verificare şi a situaţiilor financiare simplificate. 
VI. 

Conţinutul disciplinei Nr. 
ore/săpt. VI.1. Curs (capitole/subcapitole) 

1. Introducere în studiul contabilităţii (Când a apârut, ce este şi cu ce se ocupă contabilitatea-
elemente istorice de referinţă, Afirmarea contabilităţii ca ştiinţă socială şi tehnică de 
gestiune, Contabilitatea-limbaj de comunicare al afacerilor, Protagoniştii jocului social 
numit-contabilitate) (2 ore) 

2. Obiectul de studiu al contabilităţii (Evoluţia curentelor de gândire cu privire la obiectul 
contabilităţii, Patrimoniul-obiect de studiu al contabilităţii, Alternative contemporane în 
definirea obiectului contabilităţii, Categorii economice specifice obiectului contabilit ăţii, 
Sfera de aplicare a obiectului contabilităţii) (2 ore) 

3. Metoda contabilităţii (Noţiuni generale privind metoda contabilităţii, Trăsăturile metodei 
contabilităţii, Procedeele metodei contabilităţii, Delimitarea în timp şi spaţiu a activităţii 
întreprinderii, Principiile sau convenţiile contabile de bază, Normalizarea şi armonizarea 
contabilităţii, Cadrul contabil conceptual) (2 ore) 

4. Bilanţul şi contul de profit şi pierdere (Modelarea poziţiei financiare a întreprinderii prin 
bilanţ, Modelarea performanţelor întreprinderii prin contul de profit şi pierdere, Modelul 
general de prezentare a tabloului fluxurilor de numerar, Teorii privind bilanţul) (2 ore) 

5. Documentele contabile şi justificarea faptelor (Definirea, importanţa şi rolul documentelor 
contabile, Documentele justificative şi clasificarea lor, Întocmirea şi prelucrarea 

 
2h/săpt. 



documentelor justificative, Clasarea, păstrarea şi arhivarea documentelor justificative şi 
contabile, Reconstituirea documentelor contabile, Gestionarea documentelor, Registrele de 
contabilitate, Documentele contabile de sinteză şi de raportare, Formele de contabilitate) (2 
ore) 

6. Evaluarea elementelor din situaţiile financiare (Noţiunea, importanţa şi principiile evaluării 
în contabilitate, Criteriile de bază şi parametrii evaluării în contabilitate, Tratamentele 
contabile privind evaluarea, Preţuri şi tarife utilizate în evaluarea contabilă, Reevaluarea în 
contabilitate) (2 ore) 

7. Contul şi dubla înregistrare (Noţiunea, necesitatea şi conţinutul economic al contului, 
Funcţiile contului, Structura şi forma contului, Reguli de funcţionare a conturilor, Dubla 
înregistrare şi corespondenţa conturilor, Analiza contabilă a operaţiilor economice şi 
financiare, Formula şi articolul contabil, evidenţa cronologică şi sistematică, Clasificarea 
conturilor. Planul de conturi general) (2 ore) 

8. Analiza şi funcţionarea sistemului de conturi (Conturile de capitaluri, Conturile de 
imobilizări, Conturile de stocuri şi producţie în curs de execuţie, Conturi de terţi, Conturi 
care înregistrează operaţiunile de trezorerie, Conturi de cheltuieli şi venituri) (4 ore) 

9. Balanţa conturilor (Conceptul, importanţa şi funcţiile balanţei de verificare, Clasificarea 
balanţelor de verificare, Întocmirea balanţei conturilor, Identificarea erorilor de înregistrare 
cu ajutorul balanţelor de verificare, Tehnica întocmirii balanţei de verificare) (2 ore) 

10. Calculaţia în contabilitate (Definirea şi conţinutul calculaţiei, Principiile calculaţiei, 
Felurile calculaţiei contabile) (2 ore) 

11. Inventarierea şi registrul inventar (Ce este inventarierea şi care este rolul ei, Organizarea 
inventarierii, Etapele inventarierii) (2 ore) 

12. Lucrările contabile de închidere a exerciţiului financiar (Arhitectura lucrărilor de închidere 
a exerciţiului financiar, Întocmirea situaţilor financiare ale întreprinderii).   (2 ore) 

 

VI.2. Seminar   
1. Analiza evoluţiei conceptelor de definire a obiectului de studiu al contabilităţii (2 ore) 

Obiective: Să descrie principalele concepţii cu privire la definirea obiectului de studiu al 
contabilităţii.Să răspundă la întrebarea: care este obiectul de studiu al contabilităţii? Să 
sesizeze interdependenţa dintre obiectul de studiu şi metoda contabilităţii. Să-şi fixeze 
principiile de lucru ale metodei contabilităţii. Explicarea partidei duble. Să descrie 
procedeele metodei contabilităţii. Să sesizeze aspecte ale proceselor de normalizare şi 
armonizare contabilă internaţională. Se va face apel la accesarea unor site-uri precum 
www.iasplus.ro, www.iasb.org    

2. Aplicaţii practice privind identificarea şi gruparea structurilor patrimoniale de activ şi 
pasiv (2 ore) 

Obiective: Să prezinte şi să identifice principalele categorii contabile de activ şi pasiv 
fiindu-le distribuite în acest sens diverse aplicaţii în format electronic. 

3. Dubla reprezentare a patrimoniului cu ajutorul bilanţului (2 ore) 
Obiective: Să identifice bilanţul ca imagine a poziţiei financiare a unei entităţi 
patrimoniale. Să exemplifice dubla reprezentare facând apel la cât mai multe exemple . 

4. Aplicaţii practice privind întocmirea bilanţului în forma sa cea mai simplă (2 ore) 
Obiective: Să descrie formele de prezentare a bilanţului. Să descarce un program de 
bilanţ de pe site-ul www.mfinante.ro transpunând datele dintr-un bilanţ in formă 
orizontală în cel în formă de listă, cu identificarea relaţiei ce se desprinde din acesta din 
urmă în opoziţie cu primul. 

5. Aplicaţii practice privind tipurile de modificări bilanţiere (2 ore) 
Obiective: Să prezinte tipurile de modificări bilanţiere. Să întocmească schemele de 
prezentare a contului de profit şi pierdere, realizând o scurtă aplicaţie practică pe 
calculator. 

6. Întocmirea, clasarea şi verificarea documentelor justificative şi acelor contabile ( 2 ore) 
Obiective: Să consemneze evenimentele şi  tranzacţiile economice cu ajutorul 
documentelor.  Să clasifice documentele contabile. Să înţeleagă importanţa registrelor de 
contabilitate. Să cunoască structura situaţiilor financiare ale întreprinderii. Descărcarea 
programului de bilanţ de la 31.12. de pe site-ul Ministerului de Finanţe pentru a sesiza 
care este componenţa completă a situaţiilor financiare şi forma lor de prezentare. 

7. Aplicaţii practice privind evaluarea structurilor din situaţiile financiare la intrarea, 

 
 

2h/săpt. 



inventarierea, ieşirea şi închiderea exerciţiului financiar (2 ore) 
Obiective: Să înţeleagă în ce constă evaluarea structurilor cuprinse în situaţiile financiare 
ale întreprinderii.  Să prezinte parametrii evaluării în contabilitate. Să descrie regulile de 
evaluare a elementelor patrimoniale. Să înţeleagă sistemul de preţuri şi tarife utilizat în 
evaluarea contabilă. 
Să înţeleagă recursul la reevaluarea activelor în contabilitate. Studenţii vor susţine un test 
de evaluare a cunoştinţelor dobândite pană în acest moment la această disciplină, acesta 
fiindu-le aplicat pe calculator (timp de lucru 50 min) 

8. Structura şi forma contului. Reguli de funcţionare a conturilor şi dubla înregistrare a 
operaţiilor economice şi financiare (2 ore) 
 Obiective: Să înţeleagă contul ca procedeu uzual de lucru al metodei contabilităţii. Să 
descrie structura şi să prezinte grafic  forma contului. Să reţină regulile de funcţionare a 
conturilor. Să cunoască etapele analizei contabile a operaţiilor şi obiectivul acesteia: 
redactarea formulei contabile. Să înţeleagă principalul instrument de normalizare 
contabilă – Planul de conturi general. 

9. Analiza contabilă a operaţiilor economice (2 ore) 
Obiective:  Să identifice etapele unei analize contabile. Să fie capabili să întocmească 
formule contabile la finalul parcurgerii acestor etape. 

10. Studii de caz privind conturile de capitaluri şi imobilizări (2 ore) 
Obiective: Să prezinte conţinutul economic şi  funcţiunea principalelor conturi care 
înregistrează fluxurile de operaţii privind capitalurile întreprinderii Să prezinte conţinutul 
economic şi funcţiunea conturilor ce înregistrează fluxurile de operaţii privind 
capitalurile şi imobilizările. Se vor înregistra în programul de contabilitate CONQUEST 
note contabile ce vizează tematica studiată la această temă 

11. Studii de caz privind conturile de stocuri şi producţie în curs de execuţie ( 2 ore) 
Obiective: Să prezinte conţinutul economic şi funcţiunea conturilor ce înregistrează 
fluxurile de operaţii privind stocurile întreprinderii şi producţia în curs de execuţie. Se 
vor înregistra în programul de contabilitate CONQUEST note contabile ce vizează 
tematica studiată la această temă 

12. Studii de caz privind conturile de decontări cu terţii (2 ore) 
Obiective:  Să prezinte conţinutul economic şi funcţiunea conturilor ce înregistrează 
fluxurile de operaţii privind relaţiile cu terţii Să exemplifice principalele operaţiuni 
economice şi financiare pentru cunoaşterea implicaţiilor pe care le generează asupra 
poziţiei financiare, performanţelor şi fluxurilor de numerar ale întreprinderii. Se vor 
înregistra în programul de contabilitate CONQUEST note contabile ce vizează tematica 
studiată la această temă 

13. Studii de caz privind conturile de trezorerie şi conturile de cheltuieli şi venituri (2 ore) 
Obiective:  Să prezinte conţinutul economic şi funcţiunea conturilor ce înregistrează 
fluxurile de operaţii privind  trezoreria şi cele care afectează cheltuielile şi veniturile 
perioadei. Să exemplifice principalele operaţiuni economice şi financiare pentru 
cunoaşterea implicaţiilor pe care le generează asupra poziţiei financiare, performanţelor 
şi fluxurilor de numerar ale întreprinderii. Se vor înregistra în programul de contabilitate 
CONQUEST note contabile ce vizează tematica studiată la această temă 
 

14. Simulare privind întocmirea şi interpretarea unei monografii contabile (2 ore) 

Obiective: Să înţeleagă dubla centralizare a informaţilor contabile cu ajutorul balanţei 
conturilor. Să identifice principalele funcţii ale balanţei de verificare. Să clasifice 
balanţele de verificare. Să stăpânească tehnica întocmirii balanţei conturilor. Să 
identifice erorile formale de înregistrare cu ajutorul balanţei conturilor   Să cunoască 
etapele necesare întocmirii situaţiilor financiar-contabile. Să redacteze (completeze) 
situaţiile financiare ale întreprinderii. 

Pornind de la o monografie contabilă dată, la care au lucrat pe parcursul semestrului prin 
completarea de documente contabile şi efectuarea pe baza acestora a analizei contabile 
aferente unei perioade de o lună de zile, studenţii vor  recurge la inserarea în programul 
de contabilitate CONQUEST a  tuturor formulelor contabile aferente, putând în acest fel 
să-şi creeze o viziune de ansamblu asupra a  ceea ce implică ţinerea unei contabilităţi din 
punct de vedere practic.  



VII. 
Bibliografie 
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4. Caraiani C. Dumitrana M, Bazele contabilităţii, Aplicaţii şistudii de caz,  Editura Universitară, Bucureşti 
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Editura Economică, Bucureşti, 2002 
7.  Matei M. Ş., Contabilitatea – nimic mai simplu, Editura Economică, Bucureşti, 2003 
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Junimea, Iaşi, 1991 
14.  Teaciuc M., Sabău C., Caciuc L., Haţegan C., Bazele contabilităţii, Editura Eurostampa, Timişoara, 

2000 
15.****Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată şi modificată 
16. *** OMFP nr. 3055/2009 privind aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Directivele 
Europene 
17. **** ORDIN nr. 2869/2010  privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice 
nr. 3055/2009  pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene 
18. **** www.ceccar.ro  
19. **** www.iasplus.ro  

20. **** www.iasb.org.  
VIII. 

Modul de transmitere a informatiilor 
Forme de activitate Metode didactice folosite 

Curs  Prezentare, dezbatere, studiu de caz, aplicaţii practice 
Seminar  Prezentare, dezbatere, studiu de caz, aplicaţii practice 

 
IX. 

Evaluare 
Forme de 
activitate 

Evaluare % din nota 
finală 

Examen Cerinţe minime pentru nota 5 (sau cum se acordă nota 5):  
• Cunoaşterea şi înţelegerea conţinutului cursurilor la nivelul ideilor 

esenţiale 
• Întocmirea monografiei contabile 
• Abordarea cel puţin a 2 subiecte din 3 în cadrul examenului scris 
 
Cerinţe pentru nota 10 (sau cum se acordă nota 10):  
• Cunoaşterea şi înţelegerea integrală a conţinutului cursurilor  
• Întocmirea monografiei contabile 
• Activitate de seminar notata cu cel puţin nota 8 
• Abordarea tuturor subiectelor din cadrul examenului scris 

50%  
 

Seminar  Testarea continuă pe parcursul semestrului la seminar  
Testarea periodică prin lucrări de control 
Răspunsurile finale la lucrările practice de laborator 
Realizarea unei monografii contabile 

10% 
 10%  
  20 % 
10% 

Abilit ăţi dobândite de student  



 

1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice 
disciplinei) 

• cunoaşterea şi înţelegerea obiectului de studiu al contabilităţii  

• cunoaşterea şi înţelegerea metodei contabilităţii, a procedeelor şi tehnicilor sale de 
lucru 

• cunoaşterea şi înţelegerea procedeelor specifice metodei contabilităţii  

• cunoaşterea şi înţelegerea modului de contabilizare a evenimentelor, tranzacţiilor 
şi operaţiilor economice şi financiare. 

2. Explicare şi interpretare  (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, 
precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei) 

• explicarea şi interpretarea categoriilor economice cu care operează contabilitatea  

• explicarea procedeelor  comune şi specifice contabilităţii şi a tehnicilor sale de lucru 

• explicarea şi interpretarea sistemului de funcţionare a conturilor  

• explicarea şi interpretarea rolului şi a importanţei balanţei de verificare a 
conturilor 

• explicarea modului de organizare şi a importanţei inventarierii generale a 
patrimoniului 

• explicarea şi interpretarea modului de întocmire şi prezentarea a situaţiilor 
financiare individuale ale întreprinderii. 

3. Instrumental - aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice 
specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare) 

• formarea  deprinderilor de aplicare şi transfer a abilităţilor conceptual-tehnice în 
rezolvarea de probleme specifice contabilităţii  

• utilizarea procedeelor de lucru specifice în vederea contabilizării evenimentelor şi 
tranzacţiilor economice şi financiare 

• dobândirea competenţelor specifice de întocmire a documentelor justificative, a 
registrelor contabile şi a balanţei conturilor 

• formarea deprinderilor de întocmire, prezentare şi interpretare a situaţiilor 
financiare individuale pentru societăţile comerciale. 

4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul 
ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / 
promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice / valorificarea optimă şi 
creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea 
instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat 
cu alte persoane - instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la propria 
dezvoltare profesională) 

• dezvoltarea unei atitudini proactive faţă de rolul şi obiectivele contabilităţii 
contabilităţii 

• valorificarea creativă  a potenţialului intelectual în activităţile de simulare practică 

• promovarea unui sistem de valori fundamentat pe etică şi deontologie profesională 

• angajarea în relaţii de parteneriat cu instituţii şi organizaţii profesionale CECCAR, 
CAFR, şi altele cu responsabilităţi similare în dezvoltarea şi perfecţionarea 
profesională. 

 

 
       Data:        Titular curs, 

01 octombrie 2011       Conf. univ. dr Victoria Bogdan 


