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Valabilă an universitar: 2011-2012 
FIŞA DISCIPLINEI  

 
Denumirea disciplinei : BAZELE CONTABILITĂŢII 
Codul disciplinei: 390497120612CF68 
Programul de studii: TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 
Catedra: CALCULATOARE SI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 

Facultatea: FACULTATEA DE INGINERIE „HERMANN OBERTH” 
SIBIU 

Universitatea: „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU 
Anul de studiu:  4 Semestrul  1 Tipul de evaluare finală C7 
Regimul disciplinei 
(DI=obligatorie/ DO=opţională/DF=liber aleasă): DF Numărul de credite: 2 

Categoria formativă a disciplinei 
(DF=fundamentală.; DI=inginereşti; DS=specialitate; DC=complementară)  

Total ore din planul de învăţământ  42 Total ore pe semestru: 
 42 

Titularul disciplinei: Lector dr. Nicoleta Dan 
 
Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ  

C S L P Total 
Total ore/ semestru 

28  14  42 
 

Obiective: 

Disciplina BAZELE CONTABILITĂŢII vizează 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. 

Competenţe 
specifice  
disciplinei  

1. Cunoaştere şi înţelegere:  
• Să definească noţiunea de contabilitate. 
• Să identifice conţinutul activelor şi pasivelor. 
• Să identifice documentele contabile. 
• Să caracterizeze registrele contabile. 
• Să identifice conţinutul, principiile şi momentele evaluării 
• Să recunoască structura Bilanţului contabil 
• Să identifice elementele structurale  ale unui cont contabil.  
• Să descrie modul de funcţionare a conturilor de Activ şi Pasiv. 
• Să identifice dubla înregistrare. 
• Să distingă evidenţa analitică şi sintetică. 
• Să determine şi să opereze cu planul de conturi. 
• Să definească inventarierea şi să identifice etapele inventarierii. 
• Să definească noţiunea de cheltuială, cheltuială de producţie şi cost de producţie 
• Să stabilească costul de producţie al unui produs, lucrare sau serviciu 
• Să evalueze performanţa întreprinderii prin intermediul costurilor. 



 2

2. Explicare şi interpretare: 
• Explicarea şi interpretarea elementelor patrimoniale şi clasificarea lor în active şi 

pasive conform bilanţului contabil 
• Explicarea şi aplicarea regulilor de funcţionare a conturilor prin întocmirea de 

formule contabile; 
• Explicarea şi interpretarea conţinutului şi structurii cheltuielilor şi costului de 

producţie prin calcularea costului de producţie. 
3. Instrumental – aplicative  

• formarea deprinderilor studenţilor în domeniul contabilităţii; 
• utilizarea corectă a termenilor de specialitate; 
• creşterea capacităţii de a transpune în practică a cunoştinţelor de contabilitate şi 

conexe acesteia, folositoare luării deciziilor manageriale; 
• formarea capacităţii de analiză a documentelor contabile;  
• creşterea abilităţii de cercetare şi creativitate; 
• creşterea capacităţii de a soluţiona probleme din domeniul contabil. 

4. Atitudinale:  
• capacitatea de a transpune în practica cunoştinţele dobândite 
• abilităţi de cercetare 
• valorificarea propriului potenţial în activităţile ştiinţifice, creativitate 
• capacitatea de adaptare la noi situaţii 
• manifestarea unei atitudini pozitive si responsabile fata de domeniul ştiinţific, 

promovarea unui sistem de valori culturale, ştiinţifice, morale şi civice 
TEMATICA CURSURILOR 
Nr. 
crt. 

Denumirea temei Nr. ore 

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 

2 ore 

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

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

2 ore 

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

5.  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 

2 ore 

6.  Verificarea cunoştinţelor  2 ore 
7.  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 

2 ore 

  Conţinutul 
tematic 
(descriptori) 
 
 

8.  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 

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

2 ore 

10.  Verificarea cunoştinţelor  2 ore 
11.  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,  

2 ore 

12.  Principiile organizării contabilităţii de gestiune; forme de 
organizare a calculaţiei costurilor, bugetarea gestiunii 
activităţilor 

2 ore 

13.  Clasificarea metodelor de calculaţie a costurilor; etapele 
calculaţiei costurilor; procedee generale de calculaţie a 
costurilor 

4 ore 

14.  Metode de calculaţie bazate pe conceptul costului complet; 
metode de calculaţie bazate pe conceptul costului parţial; 
evoluţii privind conceptele de calculaţie a costurilor 

4 ore 

TEMATICA SEMINARIILOR/LABORATOARELOR/PROIECTULUI 
1. Elementele componente ale PATRIMONIULUI. Dezbatere 
2. Aplicaţii practice privind reprezentarea prin bilanţ a situaţiei 

patrimoniale 
2 ore 

3. Metode de evaluare a stocurilor la ieşirea din patrimoniu. 
Aplicaţii practice 2 ore 

4. Influenţa operaţiilor economice şi financiare asupra 
patrimoniului şi reflectarea acestora în bilanţul contabil. 
Regulile de funcţionare ale conturilor. Analiza contabilă a 
operaţiilor economice. Aplicaţii practice 

2 ore 

5. Monografie contabilă. Evidenţa contabilă a unei unităţi 
economice producătoare de mic mobilier. Calculaţia costurilor 
pentru produsele fabricate de aceasta. 

8 ore 

Metode de predare / 
seminarizare 

• În cadrul prelegerilor se utilizează metode moderne de expunere 
(videoproiector, multimedia). Se încurajează dezbaterea tematicilor, 
învăţarea prin cooperare.  

• În cadrul laboratoarelor se vor rezolva aplicaţii practice pe calculator pe 
baza unui soft de contabilitate 

- răspunsurile la examen/colocviu(evaluare finală) 60% 
- teste pe parcursul semestrului 20% 
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator 20% 
- activitaţi gen teme/referate/eseuri/traduceri/proiecte etc.  
- teme de control  
-    alte activităti(precizaţi)……………………………… 
     ………………………………………………………..  

Stabilirea notei  
finale (procentaje) 

- TOTAL 100% 
Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V ( de exemplu: lucrare scrisă (descriptive şi/sau test 
grilă şi/sau probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc) 
Evaluarea finală va consta într-o lucrare scrisă combinată test grilă cu întrebări deschise şi închise şi 
probleme. 
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Cerinţe minime pentru nota 5  

- cunoaşterea structurii patrimoniului firmei 
- cunoaşterea principiilor fundamentale de 

organizare a contabilităţii 
- cunoaşterea regulilor de funcţionare a 

conturilor 

Cerinţe pentru nota 10   
- cunoaşterea structurii patrimoniului firmei 
- cunoaşterea principiilor fundamentale de 
organizare a contabilităţii 
- cunoaşterea principiilor, momentelor şi a modului 
de realizare a evaluării patrimoniului; 
- stăpânirea şi aplicarea regulilor de funcţionare a 
conturilor; 
- cunoaşterea structurii bilanţului contabil şi a 
celorlalte documente de sinteză contabilă; 
- cunoaşterea structurii şi a modului de formare a 
costului de producţie; 
- cunoaşterea şi aplicarea corectă a procedeelor de 
calculaţie a costurilor 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) =       133 
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs  9   8. Pregătire prezentări orale  8  
2. Studiu după manual, suport de curs  20   9. Pregătire examinare finală  8  
3. Studiul bibliografiei minimale indicate  20   10. Consultaţii  6  
4. Documentare suplimentară în bibliotecă  10   11. Documentare pe teren  –  
5. Activitate specifică de pregătire  20   12. Documentare pe INTERNET  10  
SEMINAR şi/sau LABORATOR      
6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri 
etc.  12   13. Alte activităţi .................... –  

7. Pregătire lucrări control  10   14. Alte activităţi .................... –  
TOTAL ore studiu individual (ore pe semestru)  133  
 

Bibliografia 

Minimală obligatorie: 
Balteş, Nicolae, CONTABILITATE FINANCIARĂ, Editura Continent, Sibiu, 1999 
Dan, Nicoleta, CONTABILITATE GENERALĂ ŞI MANAGERIALĂ, Editura 
Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 2003 
Dumbravă, Partenie, Pop, Atanasiu, CONTABILITATE DE GESTIUNE ÎN 
INDUSTRIE, Editura Intelcredo, Deva, 1998. 
Complementară: 
Ebbeken, Klaus, Possler, Ladislau, Ristea, Mihai, CALCULAŢIA ŞI 
MANAGEMENTUL COSTURILOR, Editura Teora, Bucureşti, 2000 
Epuran, Mihai, Băbăiţă, Valeria, Grosu, Corina, CONTABILITATEA FINANCIARĂ 
ÎN NOUL SISTEM CONTABIL, Editura de Vest, Timişoara, 1994, Vol. I 
Epuran, Mihai, Băbăiţă, Valeria, Grosu, Corina, CONTABILITATE ŞI CONTROL DE 
GESTIUNE, Editura Economică, Bucureşti, 1999  
Feleagă, Nicolae, Ionaşcu, Ioan, CONTABILITATE FINANCIARĂ, Editura 
Economică, Bucureşti, 1993, vol. I şi II 
Oprean, Ioan şi colab., BAZELE CONTABILITĂŢII AGENŢILOR ECONOMICI 
DIN ROMÂNIA, Editura Intelcredo, Deva, 1996  
Pântea, Iacob Petru, MANAGEMENTUL CONTABILITĂŢII ROMÂNEŞTI, Editura 
Intelcredo, Deva, 1999 
Ristea, Mihai ,CONTABILITATEA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE, Editată de 
C.E.C.C.A.R., Bucureşti, 1995 

Lista materialelor didactice utilizate în procesul de predare:  
videoproiector, laptop, calculatoare, soft de contabilitate 

Grad didactic, titlul, prenume, numele Semnătura Coordonator de   
Disciplină lector dr. Maria-Nicoleta Dan  

Director de departament   
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