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FIȘA DISCIPLINEI 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 
1.2 Facultatea   Facultatea de Științe Economice 
1.3 Departamentul   Departmentul de Management, Marketing și Administrarea 

Afacerilor 
1.4 Domeniul de studii                 Management 
1.5 Ciclul de studii                   Licență 
1.6 Programul de studii/Calificarea    Management 
 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei              BAZELE CONTABILITĂȚII 
2.2 Titularul activităţilor de curs    Conf.univ.dr. Bogdan Mârza 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect.univ.dr. Livia Georgescu 
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Ob 
 

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: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp                                                            ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe                             25 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe teren                              12 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   15 
Tutoriat 10 
Examinări 7 
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         Microeconomie 
4.2 de competenţe         Utilizarea noțiunilor generale de microeconomie 
 

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

Nu este cazul 

5.2. de desfăşurare a                                    
seminarului/laboratorului 

Nu este cazul 
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6. Competenţele specifice acumulate 
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Identificarea, analiza şi gestionarea elementelor care definesc mediul intern şi extern al 
organizaţiei prin diagnosticare şi analiză SWOT 
 Identificarea  teoriilor,  conceptelor,  metodelor şi instrumentarului necesare proceselor 

manageriale,  în corelaţie cu mediul organizaţiei 
 Explicarea, interpretarea şi corelarea factorilor care constituie mediul intern şi extern al 

organizaţiei în dinamica acestora 
 Aplicarea de metode, tehnici  şi instrumente manageriale în rezolvarea de probleme/situaţii 

bine definite în dinamica mediului intern şi extern al organizaţiei 
 Evaluarea critic-constructivă a utilizării metodelor de monitorizare şi diagnosticare a mediului 

intern şi extern al organizaţiei 
 Realizarea de lucrări de analiză, diagnoză, audit privind funcţionarea organizaţiei  
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Însuşirea metodelor, conceptelor şi tehnicilor ştiinţifice de  
conducere  şi organizare a contabilităţii în societăţile comerciale 

7.2 Obiectivele specifice              transmiterea către studenţi a cunoştinţelor despre obiectul de 
studiu al contabilității; 

 transmiterea către studenţi a cunoştinţelor despre metoda de 
studiu a contabilității; 

 transmiterea către studenţi a cunoştinţelor despre tehnicile și 
procedurile de prelucrare a informațiilor în contabilitate; 

 transmiterea către studenţi a cunoştinţelor despre întocmirea 
situațiilor financiare. 

    
8.  Conţinuturi 

8.1 Curs                              Metode de predare Observaţii 
Contabilitatea - componentă a sistemului informaţional 
economic  

 Prelegere 
 Dezbatere 

2 ore 

Informaţia contabilă şi utilizatorii ei. Obiectul, metoda şi 
principiile contabilităţii 

2 ore 

Structuri delimitate de obiectul contabilităţii 2 ore 
Documentarea - procedeu al metodei contabilităţii 2 ore 
Evaluarea activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii 2 ore 
Contul şi dubla înregistrare a operaţiilor economico-
financiare 

2 ore 

Contabilitatea capitalurilor proprii 2 ore 
Contabilitatea imobilizărilor 2 ore 
Contabilitatea stocurilor 2 ore 
Contabilitatea relaţiilor cu terţii 2 ore 
Contabilitatea trezoreriei 2 ore 
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Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor firmei 2 ore 
Contabilitatea rezultatelor exerciţiului 2 ore 
Situaţiile financiare anuale ale firmei 2 ore 
Bibliografie 
 Mihai Ristea, Corina Graziella Dumitru – Bazele contabilității, Editura Universitară, 2009 
 Nicolae Balteş, Alina Teodora Ciuhureanu – Bazele contabilității, Editura Academiei Forţelor 

Terestre Sibiu, 2008 
 Dumitru Matiş – Bazele contabilității: fundamente și premise pentru un raționament profesional 

autentic, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă , 2010 
 Ștefan Mârza – Contabilitatea unităților lucrative, Editura Continent, 1993 
 Irimie Emil Popa, Vasile Daniel Cardos, Alin Ionel Ienciu, George Ancuta Span, Francisco Javier 

Martinez Garcia, Javier Montoya del Conte - Bazele contabilității – Aplicații practice în entitățile din 
România, Editura Intelcredo, 2011 

8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observaţii 
Contabilitatea - componentă a sistemului informaţional 
economic 

 Problematizare 
 Studiu de caz 
 Discutii, 

dezbateri 
 Cercetarea 

documentelor 

2 ore 

Informaţia contabilă şi utilizatorii ei. Obiectul, metoda şi 
principiile contabilităţii 

2 ore 

Structuri delimitate de obiectul contabilităţii 2 ore 
Documentarea - procedeu al metodei contabilităţii 2 ore 
Evaluarea activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii 2 ore 
Contul şi dubla înregistrare a operaţiilor economico-
financiare 

2 ore 

Aplicaţii practice privind contabilitatea capitalurilor proprii 2 ore 
Aplicaţii practice privind contabilitatea imobilizărilor 2 ore 
Aplicaţii practice privind contabilitatea stocurilor 2 ore 
Aplicaţii practice privind contabilitatea relaţiilor cu terţii 2 ore 
Aplicaţii practice privind contabilitatea trezoreriei 2 ore 
Aplicaţii practice privind contabilitatea veniturilor şi 
cheltuielilor firmei 

2 ore 

Aplicaţii practice privind contabilitatea rezultatelor 
exerciţiului 

2 ore 

Aplicaţii practice privind întocmirea situaţiilor financiare 
anuale ale firmei 

2 ore 

Bibliografie 
 Mihai Ristea, Corina Graziella Dumitru – Bazele contabilității, Editura Universitară, 2009 
 Nicolae Balteş, Alina Teodora Ciuhureanu – Bazele contabilității, Editura Academiei Forţelor 

Terestre Sibiu, 2008 
 Dumitru Matiş – Bazele contabilității: fundamente și premise pentru un raționament profesional 

autentic, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă , 2010 
 Ștefan Mârza – Contabilitatea unităților lucrative, Editura Continent, 1993 
 Irimie Emil Popa, Vasile Daniel Cardos, Alin Ionel Ienciu, George Ancuta Span, Francisco Javier 

Martinez Garcia, Javier Montoya del Conte - Bazele contabilității – Aplicații practice în entitățile 
din România, Editura Intelcredo, 2011 

 Codul fiscal 
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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 ale CAFR și CECCAR, recunoscute pe plan 

naţional 
 Conţinutul disciplinei este coroborat cu cerinţele obținerii calității de membru în cadrul organismelor 

profesionale CECCAR și CAFR 
 

10. Evaluare 
Tip activitate         10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din                                                         

nota finală 
10.4 Curs              Cunoaştere şi înţelegere 

Examen - Test grila 60% Abilitatea de explicare şi 
interpretare 

10.5 Seminar/laborator Cunoasterea analizei 
contabile a operațiunilor 
economice sau financiare 
în vederea înregistrării lor 
în conturi 

Test pe parcursul 
semestrului 

40% 

Abilitatea de interpretare 
a informațiilor 

10.6 Standard minim de performanţă                                                        
 Studentul cunoaşte conceptele şi le interpretează corect din punct de vedere practic și teoretic 
 Limbajul de specialitate este corect utilizat 
 Minim nota 5 la test și la examenul final 

 
 
 
Data completării      Semnătura titularului de curs      Semnătura titularului de seminar 
   01.10.2016   ............................       ............................    
 
 
Data avizării în departament                Semnătura şefului departamentului 
   03.10.2016                   ............................    


