
FIŞA DISCIPLINEI  
 

Universitatea UNIVERSITATEA DIN ORADEA  
Facultatea  ŞTIIN ŢE ECONOMICE  

Specializarea  CONTABILITATEA,  AUDITUL ŞI GESTIUNEA AFACERILOR  
I. 
Denumire disciplină PRACTICĂ 
II. 

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

UO-FSE.CAGA.02.06 2 DS 4 - - - 60 
III. 

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

IV. 
Titular disciplin ă 

 Curs  Seminar  Laborator  Proiect  
Numele şi prenumele    BOGDAN VICTORIA  

Instituţia     Facultatea de Ştiin ţe 
Economice 

Catedră/Departament     Finanţe-Contabilitate 
Titlul ştiinţific     doctor 
Gradul didactic    Conferenţiar univ.  

Încadrarea (norma de 
bază/asociat) 

   Norma de bază 

Vârsta      
V. 
Obiectivele disciplinei: 

• familiarizarea studenţilor cu mediul economic complex, identificarea legăturilor dintre cunoştinţele 
teoretice şi cele practice , iniţierea şi perfecţionarea în problematica complexă a activităţii economice; 

• dezvoltarea abilităţilor intelectuale: studiul independent, efectuarea unei lucrări documentate finalizată 
printr-un portofoliu de practică; 

• dezvoltarea competenţelor de comunicare şi orientare în spaţiul economic real; 
• utilizarea corectă a documentelor şi modul de întocmire al acestora; 
• formarea gândirii critic-reflexive, stimularea exprimării şi argumentării părerilor personale cu privire la 

realitatea practică 
VI. 

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

VI.3. Lucr ări de laborator (dacă este cazul)  
VI.4. Tematică proiect (dacă este cazul) – se administrează tematica pentru elaborarea 
proiectelor din anexa la prezenta fişă de disciplină 

 

Prezentarea şi descrierea entităţii economice, cadrul legislativ, particularităţile activităţii şi ale 
structurii organizatorice (inclusiv organigrama unităţii);  

2 ore 

Principalii indicatori economico-financiari de analiză a activităţii  economice; 2 ore 
Prezentarea modului de organizare şi conducere a contabilităţii;  7 ore 
Studiul politicilor contabile generale ale companiei; 2 ore 
Studiul politicilor contabile specifice ale companiei; 7 ore 
Elaborarea unui chestionar cuprinzând 25 de întrebări cu privire la politicile, procedurile 
contabile şi sistemul de control intern adoptate de entitatea economică; 

2 ore 

Aplicarea chestionarului persoanelor responsabile de scrierea şi perfecţionarea politicilor 
contabile ale entităţii;  

 

Prelucrarea şi interpretarea răspunsurilor primite la întrebări; 2 ore 



Analiza rezultatelor obţinute; 2 ore 
Formularea unor măsuri sau propuneri de îmbunătăţire a politicilor contabile şi a sistemului de 
control intern existente la nivelul companiilor; 

10 ore 

Prezentarea avantajelor şi a dezavantajelor existenţei de politici contabile scrise la nivel de 
entităţi economice; 

2 ore 

Elaborarea raportului şi a portofoliului de practică; 20 ore 
Prezentarea portofoliului de practică şi a cunoştiinţelor practice cumulate pe parcuraul stagiului. 2 ore 
VII. 

Bibliografie  
Bunea Ş., (2006), Monocromie şi policromie în proiectarea politicilor contabile ale întreprinderilor, Ed. 
Economică, Bucureşti 
Cernuşca L., (2004), Strategii şi politici contabile, Ed. Economică, Bucureşti  
Diaconu P., (2004), Cum fac bani contabilii? Evaziune fiscală, paradisuri fiscale, cantabilitate creativă, Ed. 
Economică, Bucureşti 
Duţescu, A., (2003), Politici contabile de întreprindere, Bucureşti : Editura CECCAR 
Feleagă N., Malciu L., (2002), Politici şi opţiuni contabile (Fair Accounting versus Bad Accounting), Ed. 
Economică, Bucureşti 
Petre G. (coordonator), (2010), Politici contabile, Editura Monitorul Oficial, Bucureşti 
Legea contabilităţii nr 82/1991 republicată şi modificată 
** OMFP nr. 3055/2009 privind aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene 
Reglementări contabile pentru agenţii economici, Editura Irecson, Bucureşti, 2010 
***OMF nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de 
natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii 
***OMF nr. 3512/2008 privind documentele financiar – contabile 
www.mfinante.ro 
VIII. 

Modul de transmitere a informatiilor  
Forme de activitate Metode didactice folosite 

Curs  - 
Seminar  - 

Laborator - 
Proiect  Administrarea tematicii, a bibliografiei şi a instrucţiunilor necesare elaborării şi 

prezentării portofoliului de practică. 
IX. 

Evaluare 
Forme de 
activitate 

Evaluare % din nota 
finală 

Examen, 
colocviu, 
verificare 
periodica 

  

Seminar    
Laborator    
Proiect  Cerinţe minime pentru nota 5 : 

• Întocmirea proiectului ales din tematica administrată 
Cerinţe pentru nota 10 : 

• Întocmirea şi prezentarea proiectului din tematica administrată 
 

100% 

Abilit ăţi dobândite de masterand:  
1. Cunoaştere şi înţelegere  

• cunoaşterea şi înţelegerea politicilor şi procedurilor contabile personalizate identificate la nivelul 
entităţilor economice; 

• cunoaşterea şi înţelegerea modului în care entitatea economică implementează practic evidenta tehnico-



operativă a evenimentelor şi tranzacţiilor economice. 
2. Explicare şi interpretare  

• explicarea şi interpretarea principiilor contabilităţii pentru entităţile economice din diverse ramuri de 
activitate  

• explicarea mediului în care entitatea economică îşi desfăşoară activitatea  
•    explicarea şi interpretarea indicatorilor de monitorizare, măsurare şi control al performanţei studiaţi 

conform planului de învăţământ la diferite discipline. 
3. Instrumental - aplicative  

• formarea deprinderilor de elaborare şi imbunătăţire a politicilor şi procedurilor contabile la nivelul 
entităţilor economice;  

• formarea deprinderilor de calcul de indicatori si interpretarea rezultatelor, capacitatea de a sugera decizii 
pe baza situaţiei existente în entitatea economică în care s-a desfăşurat practica financiar contabilă ; 

capacitatea de analiză a performanţei financiare şi a poziţiei financiare a entitaţii economice pe baza situaţiilor 
financiare întocmite. 
4. Atitudinale  

• dezvoltarea unei atitudini responsabile faţă de rolul şi sarcinile contabilităţii  în dezvoltarea personală şi 
organizaţională 

•    cultivarea şi promovarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori,  valorificarea optimă şi creativă a                             
propriului potenţial în activităţile ştiinţifice şi practice privind implementarea practică a cunoştinţelor 
teoretice, implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea importanţei şi beneficiilor  aduse de 
completarea corectă a documentelor de evidenţă tehnico-operativă şi a situaţiilor financiare,  de păstararea 
şi arhivarea corectă a acestora 

•    formarea unui comportament pozitiv şi responsabil privind propria dezvoltare profesională 
 

  
                Data:        Titular curs, 
 01.10.2011       conf.univ.dr. Victoria Bogdan 
 
 
 
 
 
 
 


