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FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 
1.2 Facultatea    Facultatea de Ştiinţe Economice 
1.3 Departamentul      Finanţe-Contabilitate 
1.4 Domeniul de studii                 Contabilitate  
1.5 Ciclul de studii                   Licenţă 
1.6 Programul de studii   Contabilitate şi informatică de gestiune 
 

2. Date despre disciplină 
 
2.1 Denumirea disciplinei              CONTABILITATE FINANCIARĂ II 
2.2 Titularul activităţilor de curs    Prof. Univ. Dr. Nicolae Balteş 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. Univ. Dr. Liliana Bunescu 
2.4 Anul de 
studiu 

II 2.5 Semestrul  I 2.6 Tipul de 
evaluare 

E 2.7 Regimul 
disciplinei: 
obligatorie (DD) 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 
3.1 Număr de ore pe 
săptămână          

4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

56 din care: 3.2 curs 28 3.3 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp                                                            ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe                             30 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe 
teren                                                                             

10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   20 
Tutoriat 7 
Examinări 2 
Alte activităţi ..................................                                      - 
3.7 Total ore studiu individual      69 
3.9 Total ore pe semestru            125 
3.10 Numărul de credite              5 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 
4.1 de curriculum         Bazele contabilităţii, Contabilitate financiară I, Microeconomie 
4.2 de competenţe       Dezvoltarea raţionamentului profesional privind analiza şi înregistrarea în 

contabilitate a operaţiunilor privind terţii, trezoreria, cheltuielile, 
veniturile şi rezultatul financiar 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
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5.1. de desfăşurare a                                     
cursului                  

Sala de curs dotată cu videoproiector 

5.2. de desfăşurare a                                    
seminarului/laboratorului 

Sala de seminar dotată cu videoproiector 

    
6. Competenţele specifice acumulate 

 

C
om

pe
te

nț
e 

 
pr

of
es

io
na

le
  identificarea şi înregistrarea operaţiunilor economice legate de terţi, trezorerie, 

cheltuieli, venituri şi rezultat financiar în contabilitatea entităţii/organizaţiei 
 utilizarea resurselor informatice în domeniul financiar-contabil 
 prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar-contabile şi 

fiscale 

C
om

pe
te

nț
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 

 obţinerea de cunoştinţe de bază necesare exercitării profesiei; 
 dobândirea de noi abilităţi precum şi dezvoltarea celor existente; 
 dezvoltarea capacităţii de transpunere în practică a cunoştinţelor teoretice 

dobândite; 
 dezvoltarea capacităţii de a soluţiona probleme folosind metode şi tehnici specifice 

contabilității financiare 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 
7.1 Obiectivul 
general al 
disciplinei 

Cursul şi seminariile urmăresc familiarizarea studenţilor cu 
raţionamentul profesional privind analiza şi înregistrarea în conturile 
cuprinse în Planul de conturi general aprobat prin OMFP 3055/2009, cu 
modificările şi completările ulterioare a operaţiunilor economice 
efectuate de entitatea economică cu scop lucrativ privind terţii, 
trezoreria, cheltuielile, veniturile şi rezultatul financiar 

7.2 Obiectivele 
specifice             

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

 identificarea de termeni, relaţii, procese, perceperea unor relaţii 
şi conexiuni 

 utilizarea corectă a termenilor de specialitate 
 definirea/nominalizarea de concepte 
 capacitatea de adaptare la noi situaţii 
 cunoştinţe generale de bază, precum şi necesare 

profesiunii/disciplinei 
 abilităţi de operare pe PC 
 capacitatea de adaptare la noi situaţii 

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

 generalizarea, particularizarea, integrarea unor domenii 
 realizarea de conexiuni între rezultate 
 argumentarea unor enunţuri 
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 generarea, demonstrarea 
 capacitatea de organizare şi planificare 
 capacitatea de analiză şi sinteză 

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

 rezolvarea de probleme prin modelare şi algoritmizare 
 relaţionări între diferite tipuri de reprezentări, între reprezentări 

şi obiect 
 reducerea la o schemă sau model 
 descrierea unor stări, sisteme, procese, fenomene 
 capacitatea de a transpune în practică cunoştinţele dobândite 
 abilităţi de cercetare, creativitate 
 capacitatea de a concepe proiecte şi de a le derula 
 capacitatea de a soluţiona probleme 

 
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) 

 reacţia pozitivă la sugestii, cerinţe, sarcini didactice, satisfacţia 
de a răspunde 

 implicarea în activităţi ştiinţifice în legătură cu disciplina 
 acceptarea unei valori atribuite unui obiect, fenomen, 

comportament etc. 
 capacitatea de a avea un comportament etic 
 abilitatea de a colabora cu specialităţi din alte domenii 

    
8.  Conţinuturi 

 
8.1 Curs                              Metode de predare Observaţii 
Tema 1.. Contabilitatea creanţelor şi datoriilor 
firmei. Contabilitatea creanţelor firmei.  

Proiectare slide-uri 
Powerpoint prin utilizarea 
video-proiectorului 

 

Tema 2. Contabilitatea reducerilor de preţ.  Proiectare slide-uri 
Powerpoint prin utilizarea 
video-proiectorului 

 

Tema 3. Contabilitatea datoriilor pe termen 
scurt: faţă de furnizori, faţă de salariaţi, faţă de 
asigurările sociale şi protecţia socială, faţă de 
bugetul statului, bugetul local şi fondurile 

Proiectare slide-uri 
Powerpoint prin utilizarea 
video-proiectorului 
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speciale.   
 Tema 4. Contabilitatea datoriilor firmei faţă de 
grup şi asociaţi. Contabilitatea creditorilor 
diverşi. Contabilitatea ajustărilor pentru 
deprecierea creanţelor. Conturi de regularizare 
şi asimilate.  

Proiectare slide-uri 
Powerpoint prin utilizarea 
video-proiectorului 

 

Tema 5. Contabilitatea trezoreriei. 
Contabilitatea investiţiilor pe termen scurt.  

Proiectare slide-uri 
Powerpoint prin utilizarea 
video-proiectorului 

 

Tema 6. Contabilitatea operaţiunilor efectuate 
prin conturile de la bănci: valori de încasat, 
operaţiuni prin conturi curente la bănci, 
dobânzi de trezorerie, credite bancare pe 
termen scurt.   

Proiectare slide-uri 
Powerpoint prin utilizarea 
video-proiectorului 

 

Tema 7. Contabilitatea operaţiunilor efectuate 
prin casierie şi a altor valori de trezorerie. 
Contabilitatea acreditivelor şi avansurilor de 
trezorerie.   

Proiectare slide-uri 
Powerpoint prin utilizarea 
video-proiectorului 

 

Tema 8. Contabilitatea viramentelor interne. 
Contabilitatea ajustărilor pentru deprecierea 
conturilor de trezorerie.   

Proiectare slide-uri 
Powerpoint prin utilizarea 
video-proiectorului 

 

Tema 9. Contabilitatea cheltuielilor. Definiţia, 
conţinutul şi structura cheltuielilor. 
Contabilitatea cheltuielilor de exploatare. 
Contabilitatea cheltuielilor financiare. 
Contabilitatea cheltuielilor extraordinare. 
Contabilitatea cheltuielilor cu amortizările şi 
provizioanele. Contabilitatea cheltuielilor cu 
impozitul pe profit/venit.  

Proiectare slide-uri 
Powerpoint prin utilizarea 
video-proiectorului 

 

Tema 10. Contabilitatea veniturilor.  Definiţia, 
conţinutul şi structura veniturilor. 
Contabilitatea veniturilor din exploatare. 
Contabilitatea veniturilor financiare. 
Contabilitatea veniturilor extraordinare.  

Proiectare slide-uri 
Powerpoint prin utilizarea 
video-proiectorului 

 

Tema 11.  Contabilitatea rezultatului 
exerciţiului şi a repartizării acestora. Conceptul 
de rezultat al exerciţiului şi modul de calcul al 
acestuia. Contabilitatea rezultatului exerciţiului 
şi modul de determinare al acestuia. 

Proiectare slide-uri 
Powerpoint prin utilizarea 
video-proiectorului 

 

Tema 12.   Lucrări contabile de închidere a 
exerciţiului financiar. Situaţiile financiare 
anuale – sursa de informaţii contabile 

Proiectare slide-uri 
Powerpoint prin utilizarea 
video-proiectorului 

 

Tema 13.   Lucrări premergătoare întocmirii 
situaţiilor financiare anuale. 
 Balanţa de verificare contabilă. Organizarea şi 
efectuarea inventarierii elementelor de natura 

Proiectare slide-uri 
Powerpoint prin utilizarea 
video-proiectorului 
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activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii 
Tema 14.  Stabilirea şi înregistrarea în 
contabilitate a rezultatelor inventarierii. 
Contabilitatea operaţiunilor privind 
înregistrarea la finele exerciţiului financiar a 
amortizărilor suplimentare, provizioanelor, 
ajustărilor pentru deprecieri sau pierdere de 
valoare şi delimitarea în  
timp a veniturilor şi cheltuielilor . 

Proiectare slide-uri 
Powerpoint prin utilizarea 
video-proiectorului 

 

 
Bibliografie 

 Nicolae Balteş, A. T. Ciuhureanu – Contabilitate financiară, Editura Universităţii 
„Lucian Blaga” din Sibiu, 2015 

 Nicolae Balteş şi colaboratori – Analiza economico – financiară a întreprinderii,  
Editura Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, 2013, ISBN 978-606-12-0430-4 

 Iacob Petru Pântea, Gheorghe Bodea – Contabilitate financiară, Editura Intelcredo, 
2013 

 Nicolae Balteş – Analiză şi diagnostic financiar, Editura Universităţii “Lucian Blaga” 
din Sibiu, 2010, ISBN 978-973-739-984-7 

 Nicolae Balteş, A. T. Ciuhureanu – Bazele contabilităţii,  Editura Universităţii „Lucian 
Blaga” din Sibiu, 2015, ISBN 978-606-12-0079-5  

 Feleagă, Niculae, Malciu, Liliana Politici şi opţiuni contabile, Ed. Economică, 
Bucureşti, 2002; 

 Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, MO nr. 454/18.06.2008, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor 
contabile privind situațiile financiare anuale individuale şi situațiile financiare anuale 
consolidate, MO nr. 963 din 30 decembrie 2014 

 OMFP Nr. 170 din 17 februarie 2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile 
privind contabilitatea în partidă simplă, MO nr. 139 din 24 februarie 2015 

 Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor 
privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor 
şi capitalurilor proprii, M.Of. nr. 704/20.10.2009; 

 Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 3512/27.11.2008 privind documentele 
financiar-contabile, M. Of. nr. 870/23.12.2008 

 Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1826/2003 pentru aprobarea Precizărilor 
privind unele măsuri referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune, 
M.Of. nr. 53/2004 

 Standardul profesional nr. 21 Misiunea de ţinere a contabilităţii, întocmirea şi 
prezentarea situaţiilor financiare. – Ghid de aplicare – , Ed. CECCAR, Bucureşti, 
2008; 
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 Standarde Internaţionale de Raportare Financiară, Ed. CECCAR, Bucureşti, 2009 
8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observaţii 
Tema 1. Contabilitatea creanţelor firmei Aplicaţii practice şi 

studii de caz 
 

Tema 2. Contabilitatea reducerilor de preţ Aplicaţii practice şi 
studii de caz 

 

Tema 3. Contabilitatea datoriilor pe termen scurt: faţă 
de furnizori, faţă de salariaţi, faţă de asigurările sociale 
şi protecţia socială, faţă de bugetul statului, bugetul 
local şi fondurile speciale.   

Aplicaţii practice şi 
studii de caz 

 

Tema 4. Contabilitatea datoriilor firmei faţă de grup şi 
asociaţi. Contabilitatea creditorilor diverşi. 
Contabilitatea ajustărilor pentru deprecierea 
creanţelor. Conturi de regularizare şi asimilate. 

Aplicaţii practice şi 
studii de caz 

 

 Tema 5. Contabilitatea investiţiilor pe termen scurt Aplicaţii practice şi 
studii de caz 

 

Tema 6. Contabilitatea operaţiunilor efectuate prin 
conturile de la bănci: valori de încasat, operaţiuni prin 
conturi curente la bănci, dobânzi de trezorerie, credite 
bancare pe termen scurt.   

Aplicaţii practice şi 
studii de caz 

 

Tema 7. Contabilitatea operaţiunilor efectuate prin 
casierie şi a altor valori de trezorerie. Contabilitatea 
acreditivelor şi avansurilor de trezorerie.  
Contabilitatea viramentelor interne. Contabilitatea 
ajustărilor pentru deprecierea conturilor de trezorerie.   

Aplicaţii practice şi 
studii de caz 

 

Tema 8. Contabilitatea cheltuielilor. Definiţia, 
conţinutul şi structura cheltuielilor. Contabilitatea 
cheltuielilor de exploatare. Contabilitatea cheltuielilor 
financiare. Contabilitatea cheltuielilor extraordinare. 
Contabilitatea cheltuielilor cu amortizările şi 
provizioanele. Contabilitatea cheltuielilor cu impozitul 
pe profit/venit. 

Aplicaţii practice şi 
studii de caz 

 

Tema 9. Contabilitatea veniturilor.  Definiţia, 
conţinutul şi structura veniturilor. Contabilitatea 
veniturilor din exploatare. Contabilitatea veniturilor 
financiare. Contabilitatea veniturilor extraordinare. 

Aplicaţii practice şi 
studii de caz 

 

Tema 10. Contabilitatea rezultatului exerciţiului şi a 
repartizării acestora. Conceptul de rezultat al 
exerciţiului şi modul de calcul al acestuia. 
Contabilitatea rezultatului exerciţiului şi modul de 
determinare al acestuia. 

Aplicaţii practice şi 
studii de caz 

 

Tema 11. Organizarea şi efectuarea inventarierii 
elementelor de natura activelor, datoriilor şi 
capitalurilor proprii 

Proiectare slide-uri 
Powerpoint prin 
utilizarea video-
proiectorului 
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Tema 12. Stabilirea şi înregistrarea în contabilitate a 
rezultatelor inventarierii.  

Aplicaţii practice şi 
studii de caz 

 

Tema 13-14. Contabilitatea operaţiunilor privind 
înregistrarea la finele exerciţiului financiar a 
amortizărilor suplimentare, provizioanelor, ajustărilor 
pentru deprecieri sau pierdere de valoare şi delimitarea 
în timp a veniturilor şi cheltuielilor. 

Aplicaţii practice şi 
studii de caz 

 

 
Bibliografie 

 Nicolae Balteş, A. T. Ciuhureanu – Contabilitate financiară, Editura Universităţii 
„Lucian Blaga” din Sibiu, 2015 

 Nicolae Balteş şi colaboratori – Analiza economico – financiară a întreprinderii,  
Editura Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, 2013, ISBN 978-606-12-0430-4 

 Iacob Petru Pântea, Gheorghe Bodea – Contabilitate financiară, Editura Intelcredo, 
2013 

 Nicolae Balteş – Analiză şi diagnostic financiar, Editura Universităţii “Lucian Blaga” 
din Sibiu, 2010, ISBN 978-973-739-984-7 

 Nicolae Balteş, A. T. Ciuhureanu – Bazele contabilităţii,  Editura Universităţii „Lucian 
Blaga” din Sibiu, 2015, ISBN 978-606-12-0079-5  

 Feleagă, Niculae, Malciu, Liliana Politici şi opţiuni contabile, Ed. Economică, 
Bucureşti, 2002; 

 Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, MO nr. 454/18.06.2008, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor 
contabile privind situațiile financiare anuale individuale şi situațiile financiare anuale 
consolidate, MO nr. 963 din 30 decembrie 2014 

 OMFP Nr. 170 din 17 februarie 2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile 
privind contabilitatea în partidă simplă, MO nr. 139 din 24 februarie 2015 

 Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor 
privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor 
şi capitalurilor proprii, M.Of. nr. 704/20.10.2009; 

 Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 3512/27.11.2008 privind documentele 
financiar-contabile, M. Of. nr. 870/23.12.2008 

 Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1826/2003 pentru aprobarea Precizărilor 
privind unele măsuri referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune, 
M.Of. nr. 53/2004 

 Standardul profesional nr. 21 Misiunea de ţinere a contabilităţii, întocmirea şi 
prezentarea situaţiilor financiare. – Ghid de aplicare – , Ed. CECCAR, Bucureşti, 
2008; 

 Standarde Internaţionale de Raportare Financiară, Ed. CECCAR, Bucureşti, 2009 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
 
 Fişa disciplinei este elaborată pe baza unor manuale din domeniu, recunoscute pe plan 

naţional 
 Cadrele didactice au doctoratul în domeniul Finanţe  
 În mare parte, problematica disciplinei a făcut obiectul unor comunicări ştiinţifice ale 

cadrelor didactice la Conferinţe Ştiinţifice internaţionale şi în reviste de spcecialitate 
indexate în baze de date internaţionale 

 Conţinutul disciplinei este coroborat cu cerinţele organismului profesional CECCAR,  la 
care titularul de curs este lector acreditat şi ale unor angajatori reprezentativi din ţară şi 
judeţul Sibiu (în special societăţi de expertiză contabilă).  

 
10. Evaluare 

 
Tip activitate         10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 

evaluare 
10.3 Pondere 
din                                                         
nota finală      

10.4 Curs  (examen)            Cunoaştere şi 
înţelegere 

 Abilitatatea de 
explicare şi 
interpretare 

 Prezenţa la cursuri 

Examen scris 60% 

10.5 Seminar/laborator  Cunoaştere şi 
înţelegere 

 Abilitatatea de 
explicare şi 
interpretare 

 Rezolvarea corectă a 
cerinţelor 

 Prezenţa la seminarii 

Activităţi aplicative 
 Teste pe parcursul 
semestrului 
Teme de control 
Activităţi ştiinţifice 

40% 

10.6 Standard minim de performanţă                                                        
 Studentul cunoaşte conceptele privind terţii, trezoreria, cheltuieli, venituri, rezultat, le 

interpretează corect din punct de vedere teoretic 
 Limbajul de specialitate este corect utilizat 
 Minim nota 5 la seminar 
 Studentul întocmeşte o monografie contabilă propusă în cursul semestrului de cadrul 

didactic titular de seminar 
Data completării Semnătura titularului de curs     Semnătura titularului de seminar 
01.10.2016         ............................       ............ 
 
Data avizării în departament    Semnătura directorului de departament 
03.10.2016                             ............. 


