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FIȘA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 
1.2 Facultatea Facultatea de Științe Economice 
1.3 Departamentul Management, Marketing și Administrarea Afacerilor 
1.4 Domeniul de studii Marketing 
1.5 Ciclul de studii Licență 
1.6 Programul de studii / Calificarea Marketing 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Bazele contabilității 
2.2 Titularul activităților de curs conf. univ. dr. Adrian Moroșan 
2.3 Titularul activităților de seminar lect. univ. dr. Liliana Barbu 

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 activităților 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 învățământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 
Distribuția fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 29 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 22 
Tutoriat 4 
Examinări 4 
Alte activități  - 
3.7 Total ore studiu individual  69 
3.9 Total ore pe semestru 125 
3.10 Numărul de credite 5 

 
4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum - 
4.2 de competențe - 

 
5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfășurare a              
cursului 

 nu se vor utiliza telefoanele mobile în timpul activităților 
didactice; 

 nu se va discuta cu colegii în timpul activităților didactice decât 
în cadru organizat; 

 nu se va intra/ieși în/din sală în timpul activităților didactice. 

5.2. de desfășurare a                                    
seminarului/laboratorului 

 nu se vor utiliza telefoanele mobile în timpul activităților 
didactice; 

 nu se va discuta cu colegii în timpul activităților didactice decât 
în cadru organizat; 

 nu se va intra/ieși în/din sală în timpul activităților didactice; 
 termenul predării proiectelor de seminar este stabilit de titular de 

comun acord cu studenții. Nu se vor accepta cererile de amânare 
pe motive altfel decât obiectiv întemeiate. 
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6. Competențele specifice acumulate 
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 Să cunoască terminologia utilizată în Contabilitate; 
 Să demonstreze capacitatea de utilizare adecvată a noțiunilor din Contabilitatea; 
 Să înțeleagă importanța studiilor de caz în contabilitate; 
 Să demonstreze capacitatea de analiză și interpretare a unor situații concrete apărute în 

Contabilitate; 
 Să își însușească abilități de raționare, analiză și evaluare a unor spețe des întâlnite din punct de 

vedere contabil; 
 Să adopte o strategie generală de evaluare pe baza argumentelor pro și contra; 
 Să dezvolte deprinderi de utilizare corectă a instrumentelor gândirii în viața de zi cu zi: puterea 

de discernământ, luarea deciziei, susținerea unui punct de vedere ș.a;  
 Să identifice și să aleagă metodele optime de soluționare a problemelor de contabilitate; 
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  Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată și aplicarea de tehnici 
de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei; 

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

 Identificarea oportunităților de formare continua și valorificare eficientă a resurselor și 
tehnicilor  de învățare pentru propria dezvoltare. 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  familiarizarea cu principalele aspecte, concepte și practici 
referitoare la Contabilitate 

7.2 Obiectivele specifice 

 familiarizarea studenților cu concepte ale gândirii teoretice și 
aplicative necesare ținerii contabilității în cadrul entității 
economice în condițiile specifice economiei de piață; 

 pregătirea viitorilor specialiști astfel încât aceștia să dispună de 
cunoștințele necesare pentru a putea, organiza, conduce și controla 
contabilitatea entităților economice în deplină concordanță cu 
teoriile actuale, cu prevederile legale și cu normele generale 
stabilite de organele competente. 

 
8. Conținuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observații 
Obiectivul și obiectul contabilității. Utilizatorii informației contabile. 
Calitatea informației contabile. Concepția juridico-patrimonială. 
Concepția economică privind obiectul contabilității. Concepția financiară 
privind obiectul contabilității. 

prelegere 
4 ore 
prelegere 

Dubla reprezentare a patrimoniului și dubla determinare a 
rezultatelor. Mișcările care au loc în  cadrul poziției financiare și a 
performanțelor entității. Dubla reprezentare a patrimoniului în bilanț. 
Dubla determinare a rezultatului cu ajutorul bilanțului și al contului de 
profit și pierdere. 

prelegere 
4 ore 
prelegere 

Recunoașterea și evaluarea structurilor situațiilor financiare. 
Recunoașterea structurilor situațiilor financiare. Influența tranzacțiilor și 
a operațiunilor economice asupra poziției financiare și a performanțelor 
entității. Evaluarea structurilor situațiilor financiare. 

prelegere 
4 ore 
prelegere 

Necesitatea și rolul contului – definirea dublei înregistrări. 
Elementele contului. 

prelegere 
2 ore 
prelegere 

Regulile de funcționare a conturilor. Corespondența conturilor. prelegere 
2 ore 
prelegere 
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Codificarea și clasificarea conturilor. Analiza și formula contabilă. prelegere 
2 ore 
prelegere 

Evidența cronologică și sistematică. Evidența cronologică. Evidența 
sistematică și balanța de verificare. 

prelegere 
4 ore 
prelegere 

Contabilitatea capitalului social. Contabilitatea activelor imobilizate. prelegere 
2 ore 
prelegere 

Contabilitatea stocurilor prelegere 
2 ore 
prelegere 

Contabilitatea terților. Contabilitatea trezoreriei. prelegere 
2 ore 
prelegere 

Bibliografie 
 Balteș Nicolae, Ciuhureanu Alina – Bazele contabilității, Ed. Universității “Lucian Blaga” din Sibiu, 

2007 
 Duțescu Adriana – Ghid pentru înțelegerea și aplicarea Standardelor Internaționale de Contabilitate, Ed. 

CECCAR, București, 2002 
 Feleagă Niculae, Malciu Liliana – Politici și opțiuni contabile, Ed. Economică, București, 2002 
 Popa Irimie Emil, Briciu Sorin, Oprean Ioan, Bunget Ovidiu, Pereș Cristian, Pete Ștefan – Bazele 

contabilității. Aplicații practice, Editura Economică, București, 2009 
 Ristea Mihai, Ioanaș Corina, Dumitru Corina Graziella, Irimescu Alina – Contabilitatea societăților 

comerciale, Editura Universitară, București, 2009 
 Legea contabilității nr. 82/1991, republicată și regulamentul de aplicare a acestuia pentru societățile 

comerciale 
 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare  
 Standardele Internaționale de Raportare Financiară, Editura CECCAR, București, 2009 
 Legea nr 31/1990 privind societățile comerciale, republicată 
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observații 
Obiectivul și obiectul contabilității. Utilizatorii 
informației contabile. Calitatea informației contabile. 
Concepția juridico-patrimonială. Concepția 
economică privind obiectul contabilității. Concepția 
financiară privind obiectul contabilității. 

Dezbatere 2 ore 

Dubla reprezentare a patrimoniului și dubla 
determinare a rezultatelor. Mișcările care au loc în  
cadrul poziției financiare și a performanțelor entității. 
Dubla reprezentare a patrimoniului în bilanț. Dubla 
determinare a rezultatului cu ajutorul bilanțului și al 
contului de profit și pierdere. 

Studii de caz 3 ore 

Recunoașterea și evaluarea structurilor situațiilor 
financiare. Recunoașterea structurilor situațiilor 
financiare. Influența tranzacțiilor și a operațiunilor 
economice asupra poziției financiare și a 
performanțelor entității. Evaluarea structurilor 
situațiilor financiare. 

Studii de caz 4 ore 

Necesitatea și rolul contului – definirea dublei 
înregistrări. Elementele contului. 

Studii de caz 5 ore 

Regulile de funcționare a conturilor. 
Corespondența conturilor. 

Studii de caz 5 ore 

Codificarea și clasificarea conturilor. Analiza și 
formula contabilă. 

Studii de caz 3 ore 
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Evidența cronologică și sistematică. Evidența 
cronologică. Evidența sistematică și balanța de 
verificare. 

Studii de caz 2 ore 

Contabilitatea capitalului social. Contabilitatea 
activelor imobilizate. 

Studii de caz 2 ore 

Contabilitatea stocurilor Studii de caz 2 ore 
Contabilitatea terților. Contabilitatea trezoreriei. Studii de caz 2 ore 
Bibliografie 
 Balteș Nicolae, Ciuhureanu Alina – Bazele contabilității, Ed. Universității “Lucian Blaga” din Sibiu, 

2007 
 Duțescu Adriana – Ghid pentru înțelegerea și aplicarea Standardelor Internaționale de Contabilitate, Ed. 

CECCAR, București, 2002 
 Feleagă Niculae, Malciu Liliana – Politici și opțiuni contabile, Ed. Economică, București, 2002 
 Popa Irimie Emil, Briciu Sorin, Oprean Ioan, Bunget Ovidiu, Pereș Cristian, Pete Ștefan – Bazele 

contabilității. Aplicații practice, Editura Economică, București, 2009 
 Ristea Mihai, Ioanaș Corina, Dumitru Corina Graziella, Irimescu Alina – Contabilitatea societăților 

comerciale, Editura Universitară, București, 2009 
 Legea contabilității nr. 82/1991, republicată și regulamentul de aplicare a acestuia pentru societățile 

comerciale 
 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare  
 Standardele Internaționale de Raportare Financiară, Editura CECCAR, București, 2009 
 Legea nr 31/1990 privind societățile comerciale, republicată 

 
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității 

epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
În vederea schițării conținuturilor, alegerii metodelor de predare/învățare titularii disciplinei au avut discuții 
cu cadre didactice din domeniu și cu angajatori reprezentativi în domeniul contabilității. Discuțiile au vizat 
identificarea nevoilor și așteptărilor angajatorilor din domeniu și coordonarea cu alte programe similare din 
cadrul altor instituții de învățământ superior. 

 
10. Evaluare 

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

nota finală 

10.4 Curs 

Cunoașterea 
terminologiei utilizate în 
Contabilitate. 

Examen 50% 

Capacitatea de utilizare 
adecvată a noțiunilor 
Contabilității. 
Înțelegerea importanței 
studiilor de caz pentru 
Contabilitate. 
 

10.5 Seminar/laborator 

Însușirea problematicii 
tratate la curs și seminar; 

Testări pe parcurs 50% 
Capacitatea de a utiliza 
corect metodele, 
modelele și instrumentele 
studiate. 
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10.6 Standard minim de performanță 
Îndeplinirea a jumătate dintre cerințele impuse atât pentru evaluarea finală cât și în timpul semestrului. 

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

 


