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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   Management, Marketing şi Administrarea Afacerilor 
1.4 Domeniul de studii                 Management 
1.5 Ciclul de studii                   Licenţă 
1.6 Programul de studii/Calificarea    Management 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei              Contabilitate financiară 
2.2 Titularul activităţilor de curs    Conf. univ. dr. Raluca Sava 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Asist univ. drd. asociat Pop Ioana 
2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare V 2.7 Regimul disciplinei DA 

 
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                             10 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe teren                              20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   12 
Tutoriat  
Examinări 2 
Alte activităţi   
3.7 Total ore studiu individual      44 
3.9 Total ore pe semestru            100 
3.10 Numărul de credite              4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum         Bazele contabilității 
4.2 de competenţe          

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 
5.1. de desfăşurare a                                     
cursului                  

 Videoproiector, laptop 

5.2. de desfăşurare a                                    
seminarului/laboratorului 
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6. Competenţele specifice acumulate 

C
om

pe
te

nț
e 

 p
ro

fe
si

on
al

e  Definirea, explicarea  și aplicarea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază pentru 
pregătirea informaţiilor necesare  întocmirii de rapoarte financiar- contabile   

 Realizarea operativă a activităţii financiar-contabile la nivelul societăților comerciale 
 Aplicarea tehnicilor şi procedurilor de înregistrare operativă specifice contabilităţii 

societăților comerciale 
 Elaborarea situaţiilor financiare, a documentelor de sinteză, a raportărilor către diferite 

organisme  precum şi efectuarea de analize, sinteze şi previziuni economice 
 
 
 

C
om

pe
te

nț
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 

 Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul  propriei strategii 
de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă 

 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializata si aplicarea de 
tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei 

 Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si 
tehnicilor de invatare pentru propria dezvoltare 
 

 
 
 
 
 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  familiarizarea cu principalele aspecte, concepte şi practici 
referitoare la contabilitatea financiară 

7.2 Obiectivele specifice              familiarizarea studenţilor cu concepte ale gândirii teoretice şi 
aplicative necesare  ţinerii contabilităţii financiare în cadrul entităţii 
economice în condiţiile specifice economiei de piaţă; 
 pregătirea viitorilor specialişti astfel încât aceştia să dispună de 
cunoştinţele necesare pentru a putea, organiza, conduce şi controla 
contabilitatea financiară a societăților comerciale în deplină 
concordanţă cu teoriile actuale, cu prevederile legale şi cu normele 
generale stabilite de organele competente. 

 
    

8. Conţinuturi 
8.1 Curs                              Metode de predare Fond ore 
Organizarea și conducerea contabilității financiare în societățile 
comerciale; Factori şi principii cu caracter general; Dualismul 
contabilității 

Prelegere, 
dezbatere 

2 

Contabilitatea capitalurilor. Contabilitatea capitalului propriu: 
contabilitatea capitalului social, primelor legate de capital, diferenţelor 
din reevaluare, rezervelor, rezultatului reportat. Contabilitatea capitalului 
împrumutat: împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, credite bancare 
pe termen lung, dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate, 
prime privind rambursarea obligaţiunilor. 

Prelegere, 
dezbatere 

2 
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Contabilitatea imobilizărilor. Contabilitatea imobilizărilor necorporale. 
Contabilitatea imobilizărilor corporale. Contabilitatea imobilizărilor 
financiare. Contabilitatea ajustărilor pentru depreciere şi pierdere de 
valoare. 

Prelegere, 
dezbatere 

4 

Contabilitatea stocurilor şi a producţiei în curs de execuţie. Structura 
şi evaluarea stocurilor. Metode de contabilizare a stocurilor: inventarul 
permanent şi inventarul intermitent. Contabilitatea stocurilor de materii 
prime şi materiale consumabile. Contabilitatea producţiei în curs de 
execuţie. Contabilitatea produselor. 

Contabilitatea mărfurilor. Contabilitatea ambalajelor. Contabilitatea 
ajustărilor pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie. 

Prelegere, 
dezbatere 

4 

Contabilitate decontărilor cu terții  

Structura şi evaluarea decontărilor cu terţii, forme şi modalităţi de 
efectuare. Contabilitatea creanţelor firmei. Contabilitatea reducerilor de 
preţ. 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. Contabilitatea creditorilor 
diverşi. Contabilitatea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor. Conturi 
de regularizare şi asimilate. 

Prelegere, 
dezbatere 

4 

Contabilitate trezoreriei 

Contabilitatea titlurilor de plasament. 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. 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.   

Prelegere, 
dezbatere 

4 

Contabilitatea veniturilor, cheltuielilor și rezultatului 
exercițiului 

Definiţia, conţinutul şi structura cheltuielilor şi veniturilor. Conceptul de 
rezultat al exerciţiului şi modul de calcul al acestuia. Contabilitatea 
rezultatului exerciţiului şi modul de calcul al acestuia. 

Prelegere, 
dezbatere 

4 

Lucrări de sinteză cu caracter financiar-contabil. Structura situaţiilor 
financiare anuale şi lucrările pregătitoare. Bilanţul contabil: conţinut, 
feluri, structură, mod de întocmire, proprietăţi informative. Contul de 
profit şi pierdere: conţinut, structură, mod de întocmire, proprietăţi 
informative. Politicile contabile şi notele explicative: rol, necesitate, 
conţinut, structură, surse, mod de întocmire, proprietăţi informative. 
Raportul de gestiune şi raportul comisiei de cenzori/auditorului statutar. 

Prelegere, 
dezbatere 

4 
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Situaţia modificărilor capitalurilor proprii. Situaţia fluxurilor de numerar. 
Prezentarea situaţiilor financiare şi principalele aspecte ale valorificării 
informaţiilor din acestea. 

Bibliografie 
- Nicolae Balteş, A. T. Ciuhureanu – Contabilitate financiară, ,  Editura Universităţii „Lucian Blaga” 
din Sibiu, 2015 
- Nicolae Balteş, A. T. Ciuhureanu – Contabilitate – fundamente teoretice şi practice,  Editura Universităţii 
„Lucian Blaga” din Sibiu, 2010 
- Nicolae Balteş,  Alina Teodora Ciuhureanu- Contabilitate financiară, Ed. Universităţii „Lucian Blaga” din 
Sibiu, Sibiu, 2007 
-  Nicolae Balteş, A. T. Ciuhureanu – Bazele contabilităţii, ediţia a II-a revizuită şi adăugită, Editura 
Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, 2004. 
- Feleagă, Niculae, Malciu, Liliana Politici şi opţiuni contabile, Ed. Economică, Bucureşti, 2002; 

- Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, M.Of. nr. 1066/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

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

- OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementãrilor contabile conforme cu directivele europene,  M. Of. 
766 şi 766 bis/10.11.2009, cu modificările şi completările ulterioare; 

- OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale 
individuale şi situațiile financiare anuale consolidate, publicat in MO 963 din 30 decembrie 2014 

- 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 

 
 
8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Fond ore 
Studii de caz privind organizarea contabilităţii financiare. Dialog, studii de 

caz, aplicații 

2 

Aplicaţii practice privind contabilitatea capitalurilor. Dialog, studii de 
caz, aplicații 

4 

Aplicaţii practice privind contabilitatea imobilizărilor.  Dialog, studii de 
caz, aplicații 

2 

Aplicaţii practice privind contabilitatea stocurilor şi a producţiei în curs Dialog, studii de 2 
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de execuţie. caz, aplicații 

Aplicaţii practice privind contabilitatea creanţelor şi datoriilor firmei Dialog, studii de 
caz, aplicații 

4 

Aplicaţii practice privind contabilitatea trezoreriei. Dialog, studii de 
caz, aplicații 

2 

Aplicaţii practice privind contabilitatea cheltuielilor.  Dialog, studii de 
caz, aplicații 

2 

Aplicaţii practice privind contabilitatea veniturilor. Dialog, studii de 
caz, aplicații 

2 

Aplicaţii practice privind determinarea rezultatului exerciţiului şi 
repartizarea acestuia pe destinaţii. 

Dialog, studii de 
caz, aplicații 

4 

Studii de caz privind lucrările de sinteză cu caracter financiar contabil. Dialog, studii de 
caz, aplicații 

4 

Bibliografie 
- Nicolae Balteş, A. T. Ciuhureanu – Contabilitate financiară, ,  Editura Universităţii „Lucian Blaga” 
din Sibiu, 2015 
- Nicolae Balteş, A. T. Ciuhureanu – Contabilitate – fundamente teoretice şi practice,  Editura Universităţii 
„Lucian Blaga” din Sibiu, 2010 
- Nicolae Balteş,  Alina Teodora Ciuhureanu- Contabilitate financiară, Ed. Universităţii „Lucian Blaga” din 
Sibiu, Sibiu, 2007 
-  Nicolae Balteş, A. T. Ciuhureanu – Bazele contabilităţii, ediţia a II-a revizuită şi adăugită, Editura 
Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, 2004. 
- Feleagă, Niculae, Malciu, Liliana Politici şi opţiuni contabile, Ed. Economică, Bucureşti, 2002; 

- Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, M.Of. nr. 1066/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

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

- OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementãrilor contabile conforme cu directivele europene,  M. Of. 
766 şi 766 bis/10.11.2009, cu modificările şi completările ulterioare; 

- OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale 
individuale şi situațiile financiare anuale consolidate, publicat in MO 963 din 30 decembrie 2014 

- 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 
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- 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 

 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
●  
 
 
 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din                                                         
nota finală 

10.4 Curs               Cunoaşterea terminologiei 
utilizate în Contabilitatea 
Financiară 
 Capacitatea de utilizare 
adecvată a noţiunilor 
Contabilităţii Financiare. 
 Capacitatea de a utiliza 
corect metodele, modelele 
şi instrumentele studiate 

Examen  70% 

10.5 Seminar/laborator Participarea activă la seminarii 
Realizarea temelor şi 
problemelor propuse 

 30% 

   
10.6 Standard minim de performanţă   
● Studentul să cunoască modalitatea de efectuare a analizei contabile şi să scrie formula contabilă privind 
minim 10 operaţiuni financiar-contabile din problematica prezentată la curs si seminarii 
 
                                 

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

 


