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FIŞA DISCIPLINEI 

Anul universitar 2022 - 2023 

1. Date despre program 

1.1. Instituția de învățământ superior Universitatea Lucian Blaga din Sibiu  

1.2. Facultatea Facultatea de Inginerie 

1.3. Departament Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică 

1.4. Domeniul de studiu Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei 

1.5. Ciclul de studii Licenţă 

1.6. Specializarea CALCULATOARE 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Bazele contabilităţii Cod C.704.CF 

2.2. Titular activități de curs Lector dr. ec. Maria-Nicoleta DAN 

2.3. Titular activități practice Lector dr. ec. Maria-Nicoleta DAN 

2.4. An de studiu 4 2.5. Semestrul 7 2.6. Tipul de evaluare C 

2.7. Regimul disciplinei U 2.8. Categoria formativă a disciplinei C 

3. Timpul total estimat 

3.1. Extinderea disciplinei în planul de învățământ – număr de ore pe săptămână 

3.1.a.Curs 3.1.b. Seminar 3.1.c. Laborator 3.1.d. Proiect 3.1.e Alte Total 

2 1 0 - - 3 

3.2. Extinderea disciplinei în planul de învățământ – Total ore din planul de învățământ 

3.2.a.Curs 3.2.b. Seminar 3.2.c. Laborator 3.2.d. Proiect 3.2.e Alte Total 

28 14 - - - 42 

Distribuția fondului de timp pentru studiu individual Nr. ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 2 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren  

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 4 

Tutoriat  

Examinări 2 

3.3. Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )  8 

3.4. Total ore din Planul de învățământ (NOADsem) 42 

3.5. Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem ) 50 

3.6. Nr ore / ECTS 25 

3.7. Număr de credite 2 
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4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1. Discipline necesar a fi 
promovate anterior 
(de curriculum)  

 

4.2. Competențe  

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1. De desfășurare a 
cursului 

Tablă, videoproiector,  materiale didactice specifice, platforme on-line 

5.2. De desfășurare a 
activităților practice 
(lab/sem/pr/aplic)  

Tehnică de calcul, pachete software, platforme on-line 

6. Competențe specifice acumulate 

Număr de credite alocat disciplinei 2 Repartizare credite 
pe competențe 

6.1. 
Competențe 
profesionale 

CP1 
Operarea cu fundamente științifice, inginerești și ale 
informaticii 

0 

CP2 
Proiectarea componentelor hardware, software și de 
comunicații 

0 

CP3 
Soluționarea problemelor folosind instrumentele științei și 
ingineriei calculatoarelor 

0 

CP4 
Îmbunătățirea performantelor sistemelor hardware, 
software si de comunicații 

0 

CP5 
Proiectarea, gestionarea ciclului de viață, integrarea și 
integritatea sistemelor hardware, software și de 
comunicații 

0 

CP6 Proiectarea sistemelor inteligente 0 

6.2. 
Competențe 
transversale 

CT1 
Comportarea onorabilă, responsabilă, etică, în spiritul legii 
pentru a asigura reputația profesiei 

1 

CT2 

Identificarea, descrierea și derularea proceselor din 
managementul proiectelor, cu preluarea diferitelor roluri în 
echipă și descrierea clară și concisă, verbal și în scris, în 
limba română și într-o limbă de circulație internațională, a 
rezultatelor din domeniul de activitate 

0.5 

CT3 

Demonstrarea spiritului de inițiativă și acțiune pentru 
actualizarea cunoștințelor profesionale, economice și de 
cultură organizațională atât în limba română cât și într-o 
limbă de circulaţie internațională 

0.5 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul 
general  

Familiarizarea studenţilor cu noţiunile de bază ale tehnicilor de gestiune contabilă: 
noţiunea de fluxuri contabile, principiile de bază a înregistrării în conturi şi în jurnale; 
bilanţul, contul de rezultate; anexele; cheltuielile de personal; amortismentele 
(sistemul liniar şi degresiv); inventarierea şi calculul variaţiei stocurilor; noţiunea de 
cost; calculul tarifelor orare de manoperă; variabilitatea cheltuielilor şi pragul de 
rentabilitate; noţiuni privind costurile prestabilite. 

7.2. Obiectivele 
specifice 

A. Obiective cognitive 
1. Cunoașterea procedeelor, tehnicilor şi instrumentelor specifice metodei 
contabilităţii; 
2. Prezentarea structurii contabile a patrimoniului; 
3. Înţelegerea principiului dublei reprezentări şi al dublei înregistrări; 
4. Explicarea rolului documentelor contabile; 
5. Întocmirea balanţei de verificare.  



 

Str. Emil Cioran Nr. 4  
550025, Sibiu, România 
inginerie.ulbsibiu.ro 

Tel.: +40 269 21.79.28  
Fax: +40 269 21.27.16   

E-mail: inginerie@ulbsibiu.ro 
 

Ministerul Educației 
 Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 

Facultatea de Inginerie  

6. Înțelegerea noțiunii de cost, a modului de formare a acestuia precum și a 
implicațiilor calculației costurilor în luarea deciziilor de stabilire a prețurilor 
produselor lucrărilor și serviciilor și implicit în rentabilitatea firmei. 

B. Obiective procedurale 
1. Exemplificarea unor cazuri concrete în scopul identificării operaţiilor economice şi 
financiare ce fac obiectul înregistrărilor în conturile contabile; 
2. Utilizarea documentelor justificative în concordanţă cu conţinutul economic al 
operaţiilor ce se înregistrează în evidenţa contabilă; 
3. Autoevaluarea lucrărilor întocmite. 

C. Obiective atitudinale 
1. Respectarea legislaţiei contabile şi fiscale; 
2. Responsabilitate pentru calitatea lucrărilor întocmite. 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Nr. ore 

Curs 1 

Patrimoniul ca obiect al reprezentării contabile. 
Reprezentarea sinoptică şi generalizată prin bilanţ a 
situaţiei patrimoniale şi prin contul de profit şi pierdere a 
rezultatelor mişcării şi transformării elementelor 
patrimoniale 

Expunere, prelegere, 
prezentare la tablă a 
problematicii studiate, 
utilizare videoproiector, 
discuții cu studenții 

2 

Curs 2 

Principiile şi procedeele folosite de contabilitate pentru 
reflectarea şi controlul tuturor elementelor care fac 
obiectul ei 

Expunere, prelegere, 
prezentare la tablă a 
problematicii studiate, 
utilizare videoproiector, 
discuții cu studenții 

2 

Documentarea operaţiilor economice şi financiare, 
clasificarea documentelor, registrele de contabilitate, 
verificarea, circulaţia, evidenţa, reconstituirea şi arhivarea 
documentelor justificative 

Evaluarea patrimoniului în contabilitate: necesitate şi 
conţinut, principii şi reguli pentru evaluarea elementelor 
patrimoniale, reevaluarea patrimoniului 

Curs 3 

Influenţa operaţiilor economice şi financiare asupra 
patrimoniului şi reflectarea acestora în bilanţul contabil: 
conţinutul şi structura bilanţului contabil şi a contului de 
profit şi pierdere; modificările produse de mişcarea şi 
transformarea elementelor patrimoniale asupra bilanţului 
contabil; reglementări legale privind întocmirea, 
verificarea şi certificarea bilanţurilor contabile 

Expunere, prelegere, 
prezentare la tablă a 
problematicii studiate, 
utilizare videoproiector, 
discuții cu studenții 

2 

Curs 4 

Contul şi dubla înregistrare: noţiunea de cont, forma şi 
structura contului, funcţiile şi regulile de funcţionare a 
conturilor, mecanismul dublei înregistrări, analiza 
contabilă a operaţiilor economice şi financiare, formula şi 
articolul contabil, clasificarea conturilor şi planul general 
de conturi 

Expunere, prelegere, 
prezentare la tablă a 
problematicii studiate, 
utilizare videoproiector, 
discuții cu studenții  

4 

Curs 5 

Expunere, prelegere, 
prezentare la tablă a 
problematicii studiate, 
utilizare videoproiector, 
discuții cu studenții  

Curs 6 Verificarea cunoștințelor  2 

Curs 7 Contabilitatea activelor imobilizate 
Expunere, prelegere, 
prezentare la tablă a 

2 
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problematicii studiate, 
utilizare videoproiector, 
discuții cu studenții  

Curs 8 Regimuri de amortizare 

Expunere, prelegere, 
prezentare la tablă a 
problematicii studiate, 
utilizare videoproiector, 
discuții cu studenții  

2 

Curs 9 Contabiliatea stocurilor 

Expunere, prelegere, 
prezentare la tablă a 
problematicii studiate, 
utilizare videoproiector, 
discuții cu studenții  

2 

Curs 10 Contabilitatea creanțelor și datoriilor 

Expunere, prelegere, 
prezentare la tablă a 
problematicii studiate, 
utilizare videoproiector, 
discuții cu studenții  

2 

Curs 11 Contabilitatea activelor de trezorerie și a capitalurilor 

Expunere, prelegere, 
prezentare la tablă a 
problematicii studiate, 
utilizare videoproiector, 
discuții cu studenții  

2 

Curs 12 

Contabilitatea cheltuielilor și veniturilor Expunere, prelegere, 
prezentare la tablă a 
problematicii studiate, 
utilizare videoproiector, 
discuții cu studenții  

2 

Balanţa de verificare contabilă: noţiunea, importanţa şi 
funcţiile balanţei de verificare; clasificarea şi întocmirea 
balanţei de verificare; identificarea erorilor de înregistrare 
cu ajutorul balanţelor de verificare 

Curs 13 

Inventarierea patrimoniului: conţinut, importanţă şi mod 
de organizare; efectuarea inventarierii generale; stabilirea 
şi înregistrarea în contabilitate a rezultatelor inventarierii 

Expunere, prelegere, 
prezentare la tablă a 
problematicii studiate, 
utilizare videoproiector, 
discuții cu studenții  

2 

Curs 14 

Calculaţia costurilor, componentă de bază a calculaţiei ca 
procedeu al metodei contabilităţii: noţiunea de cost şi 
cheltuială, clasificarea cheltuielilor şi costurilor, tipologia 
costurilor în raport cu luarea deciziilor; tipologia 
calculaţiilor privind costurile de producţie 

Expunere, prelegere, 
prezentare la tablă a 
problematicii studiate, 
utilizare videoproiector, 
discuții cu studenții  

2 

Total ore curs: 28 

8.2. Activități practice  (8.2.a. Seminar/ 8.2.b. Laborator/  
      8.2.c. Proiect) 

Metode de 
predare 

Nr. ore 

Act.1 – Elementele componente ale PATRIMONIULUI. Aplicaţii practice privind 
reprezentarea prin bilanţ a situaţiei patrimoniale 

Demonstrație 
practică, 
exercițiu 

1 

Act.2 – Metode de evaluare a stocurilor la ieşirea din patrimoniu 
Demonstrație 
practică, 
exercițiu 

1 

Act.3 – Influenţa operaţiilor economice şi financiare asupra patrimoniului şi 
reflectarea acestora în bilanţul contabil. 

Demonstrație 
practică, 
exercițiu 

1 
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Act.4 – Regulile de funcţionare ale conturilor. Analiza contabilă a operaţiilor 
economice 

Demonstrație 
practică, 
exercițiu 

1 

Act.5 – Contabilitatea activelor imobilizate 
Demonstrație 
practică, 
exercițiu 

1 

Act.6 – Regimuri de amortizare 
Demonstrație 
practică, 
exercițiu 

1 

Act.7 – Contabiliatea stocurilor 
Demonstrație 
practică, 
exercițiu 

1 

Act.8 – Contabilitatea creanțelor și datoriilor 
Demonstrație 
practică, 
exercițiu 

1 

Act.9 – Contabilitatea activelor de trezorerie și a capitalurilor 
Demonstrație 
practică, 
exercițiu 

1 

Act.10 – Balanţa de verificare contabilă 
Demonstrație 
practică, 
exercițiu 

1 

Act.11 – Balanţa de verificare contabilă 
Demonstrație 
practică, 
exercițiu 

1 

Act.12 - Inventarierea patrimoniului 
Demonstrație 
practică, 
exercițiu 

1 

Act.13 - Calculaţia costurilor 
Demonstrație 
practică, 
exercițiu 

1 

Act.14 - Calculaţia costurilor 
Demonstrație 
practică, 
exercițiu 

1 

Total ore seminar/laborator 14 

9. Bibliografie 

9.1. Referințe 
bibliografice 
recomandate 

Dan, Nicoleta, CONTABILITATE PENTRU INGINERI, Editura Universităţii „Lucian 
Blaga”, Sibiu, 2016. 

LEGEA CONTABILITATII nr 82/1991 cu actulizările la zi 

GHID PRIVIND APLICAREA REGLEMENTĂRILOR CONTABILE PRIVIND 
SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE INDIVIDUALE ŞI SITUAŢIILE FINANCIARE 
ANUALE CONSOLIDATE, APROBATE PRIN ORDINUL MINISTRULUI FINANŢELOR 
PUBLICE NR. 1.802/2014, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE 
 https://mfinante.gov.ro/documents/35673/218917/GHIDVAR11aprilie2016.pdf 

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal - 
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_11022020.htm 

9.2. Referințe 
bibliografice 
suplimentare 

Bâtcă-Dumitru, Graziella- Corina, Pop  ,Adriana Florina, Sahlian, Daniela Nicoleta, Vuță, 
Mihai, Sendroiu, Cleopatra, Contabilitate. Instrument de business pentru manageri, 
Editura universitară, București, 2021 

Dumitru, Corina Graziella  Contabilitate - aplicatii, teste de autoevaluare, studii de caz 
si practica contabila, Editura Universitara, București, 2005 

Mandoiu Nicolae , Reglementari Contabile 2020-2021, Editura Con Fisc,  

10. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 
asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei a fost stabilit în concordanţă cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul programului „Inginerie Economică în 
domeniul mecanic”, formulate cu ocazia diferitelor întâlniri, periodice sau ocazionale, avute cu aceştia. 

https://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?au=64216
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11. Evaluare 

Tip activitate 11.1 Criterii de evaluare 11.2 Metode de evaluare 
11.3 Pondere 
din nota finală 

Obs. 

11.4a 
Examen / 
Colocviu 

• Cunoștințe teoretice și 
practice însușite 
(cantitatea, 
corectitudinea, 
acuratețea) 

Teste pe parcurs:  35% 

70%  

 

Teme de casă:  10% 

Alte activități: 5% 

Evaluare finală:  50%  

11.4b 
Seminar 

• Frecvența/relevanța 
intervențiilor sau 
răspunsurilor 

• Evidența intervențiilor, portofoliu 
de lucrări (referate, sinteze 
științifice) 

30%   

11.5 Standard minim de performanță 
1 Comunicarea informaţiilor utilizând corect limbajul ştiinţific referitor la obiectul de studiu al 
contabilității. 
2. Cunoaşterea conceptelor de bază privind contul si dubla înregistrare. 
3. Cunoașterea noțiunilor de baza privind analiza si funcționarea conturilor reprezentative. 
4. Nota 5 la evaluarea finală și actitivitatea de laborator 

 

 
Fișa disciplinei cuprinde componente adaptate persoanelor cu CES (persoane cu dizabilități și 
persoane cu potențial înalt), în funcție de tipul și gradul acestora, la nivelul tuturor elementelor 
curriculare (competențe, obiective, conținuturi, metode de predare, evaluare alternativă), pentru a 
asigura șanse echitabile în pregătirea academică a tuturor studenților, acordând atenție sporită 
nevoilor individuale de învățare. 

 

 

Data completării:    08/09/2022 

Data avizării în Departament:  09/09/2022 

 
 Grad didactic, titlul, prenume, numele Semnătura 

Titular disciplină Lector dr. ec. Maria-Nicoleta DAN  

Responsabil  
program de studii 

conf. dr. ing. Daniel MORARIU  

Director Departament prof. dr. ing. Daniel VOLOVICI  

Decan prof. dr. ing. Sever-Gabriel RACZ  

 


