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FIŞA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 
 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea Facultatea de Studii Europene 

1.3. Departamentul Studii Europene şi Guvernanţă 

1.4. Domeniul de studii Sștiințe administrative 

1.5. Ciclul de studii Licență 

1.6. Programul de studii/ Calificarea Administrație europeană 

  
2. Date despre disciplină 
 

2.1. Denumirea disciplinei Contabilitate financiară 

2.2. Titularul activităţilor de curs Lect.univ.dr. Pop Ana Monica 

2.3. Titularul activităţilor de 
seminar 

Lect.univ.dr. Pop Ana Monica 

2.4. Anul de 
studiu  

II 
2.5. 
Semestrul  

4 
2.6. Tipul de 
evaluare1 

C 
2.7. Regimul  
disciplinei2 

 
OP 

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

3.1. Nr. de ore pe 
săptămână 

3 Din care 3.2. 
curs 

2 Din care 3.3. seminar/ laborator 1 

3.4. Total ore din planul 
de învăţământ  

42 Din care 3.5. 
curs 

28 Din care 3.6. seminar/ laborator 14 

Distribuţia fondului de timp                           ore convenţionale 4 x 25 
= 100 

Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  31 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi 
pe teren  

10 

Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri  10 

Tutoriat  10 

Examinări  8 

Alte activităţi:..................................................  

3.7. Total ore studiu 
individual 

69 

3.8. Total ore pe semestru 100 

3.9. Numărul de credite 4 
                                                 
1 Tipul de evaluare: E – examen, VP – verificare pe parcurs, C – colocviu. 
2 Regimul disciplinei: OB - obligatorie, OP - opţională, F- facultativă. 
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4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum  -  

4.2. de competenţe  Bazele contabilitatii 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului  Participare 50% 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului 

Participare 50% 

 
6. Competenţele specifice acumulate 
 

C
o

m
p

et
e

n
ţe

 
p

ro
fe

si
o

n
al

e 
 

 Elaborarea situatiilor financiare, a documentelor de sinteza, a 
raportarilor catre diferite organisme, precum si efectuarea de analize, 
sinteze, previziuni si evaluari economice 

 Asistarea managementului in procesul decizional. 

 Intelegerea procedeelor si metodei contabile  

C
o

m
p

et
en

ţe
 

Tr
an

sv
er

sa
le

 

 Aplicarea regulilor de munca riguroasa si eficienta, manifestarea unor 
atitudini responsabile fata de domeniul stiintific si didactic, cu 
respectarea principiilor si normelor de etica profesionala; 

 Dezvoltarea abilitatii de a analiza fenomenele economice prin 
valorificarea informatiilor contabile; 

 Utilizarea tehnologiei si instrumentelor modernepentru procesarea de 
informatii si gestionarea de baze de date specifice acticitatilor 
economice si sociale 

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

  
7.1 
Obiectivul 
general al 
disciplinei 

 Aprofundarea cunostintelor dobandite la disciplina Bazele Contabilitatii; 

 Formarea unui rationament profesional. 

 
7.2 
Obiective 
specifice 
 

 Explicarea conceptelor fundamentale de contabilitate si a etapelor de 
desfasurare a unei monografii contabile; 

 Incurajarea studentilor pentru implicarea lor in activitatea de cercetare 
stiintifica in domeniul financiar-contabil. 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1 Curs 
 

Metode de predare Observaţii 

1. Cadrul normativ al Prelegere, expunere Recapitulare –notiuni Bazele 
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contabilitatii financiare 
din Romania 

interactiva, aplicatii 
practice 

Contabilitatii 

2. Contabilitatea 
capitalurilor I 

Prelegere, expunere 
interactiva, aplicatii 

practice 

L82/1991, OMFP 3055/2009, suport de 
curs 

3. Contabilitatea 
capitalurilor II 

Prelegere, expunere 
interactiva, aplicatii 

practice 

L82/1991, OMFP 3055/2009, suport de 
curs 

4. Contabilitatea 
imobilizarilor I 

Prelegere, expunere 
interactiva, aplicatii 

practice 

L82/1991, OMFP 3055/2009, Suportul 
de curs 

5. Contabilitatea 
imobilizarilor II 

Prelegere, expunere 
interactiva, aplicatii 

practice 

L82/1991, OMFP 3055/2009, Suportul 
de curs 

6. Contabilitatea stocurilor 
si productiei in curs de 
executie I 

Prelegere, expunere 
interactiva, aplicatii 

practice 

L82/1991, OMFP 3055/2009, Suportul 
de curs 

7. Contabilitatea stocurilor 
si productiei in curs de 
executie II 

Prelegere, expunere 
interactiva, aplicatii 

practice 

L82/1991, OMFP 3055/2009, Suportul 
de curs 

8. Contabilitatea 
decontarilor cu tertii I 

Prelegere, expunere 
interactiva, aplicatii 

practice 

L82/1991, OMFP 3055/2009, Suportul 
de curs 

9. Contabilitatea 
decontarilor cu tertii II 

Prelegere, expunere 
interactiva, aplicatii 

practice 

L82/1991, OMFP 3055/2009, Suportul 
de curs 

10. Contabilitatea 
decontarilor cu tertii III 

Prelegere, expunere 
interactiva, aplicatii 

practice 

L82/1991, OMFP 3055/2009, Suportul 
de curs 

11. Contabilitatea 
trezoreriei 

Prelegere, expunere 
interactiva, aplicatii 

practice 

L82/1991, OMFP 3055/2009, Suportul 
de curs 

12. Contabilitatea 
cheltuielilor 

Prelegere, expunere 
interactiva, aplicatii 

practice 

L82/1991, OMFP 3055/2009, Suportul 
de curs 

13. Contabilitatea 
veniturilor 

Prelegere, expunere 
interactiva, aplicatii 

practice 

L82/1991, OMFP 3055/2009, Suportul 
de curs 

14. Contabilitatea situatiilor 
financiare  

Prelegere, expunere 
interactiva, aplicatii 

practice 

L82/1991, OMFP 3055/2009, Suportul 
de curs 

Bibliografie obligatorie 
1. Dumitru Matis, “Contabilitate financiara”, Ed. Alma Mater, Cluj Napoca, 2010; 

   2.Feleaga N., Malciu L., “Contabilitate financiara – o abordare europeana si 
internationala”, vol.I si II, Ed. Infomega, Bucuresti, 2005. 
 
Bibliografie opţională 

1.Elena Ciucur, Anca Bratu – Bazele Contabilitatii, Editura Universitatii din Bucuresti, 2008 
   2.Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.3055/2009, pentru aprobarea Reglementarilor 
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contabile conforme cu directivele europene, publicat in Monitorul oficial al Romaniei, 
nr.766/10.11.2009, cu modificarile si completarile ulterioare; 

3.Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990, privind societatile comerciale, republicata in 
Monitorul oficial al Romaniei, Partea I, nr.1066/17 noiembrie 2004, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
4. Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata in Monitorul oficial al Romaniei, Partea I, 
nr.454 din 18 iunie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare; 
5. Legea nr.571 din 22 decembrie 2003, privind Codul fiscal, republicata in Monitorul 
oficial al Romaniei, Partea I, nr.927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile 
ulterioare:Titlul I-Dispozitii generale, Titlul II-Impozitul pe profit; 
6.Standardele Internationale de Raportare Financiara, Editia 2011, emise de Consiliul 
pentru Standardele Internationale de Contabilitate (IASB), Editura CECCAR – Cadrul 
general,. 
 

 

8.2 Seminar/laborator 
 

Metode de 
predare 

Observaţii 

1. Cadrul normativ al 
contabilitatii financiare 
din Romania 

Aplicatii practice 
si/sau studii de 
caz 

L31/1990, OMFP 3055/2009, Suportul de 
curs 

2. Contabilitatea 
capitalurilor  

Aplicatii practice 
si/sau studii de 
caz 

Monografie contabila 

3. Contabilitatea 
imobilizarilor 

Aplicatii practice 
si/sau studii de 
caz 

Monografie contabila 

4. Contabilitatea stocurilor 
si productiei in curs de 
executie  

Aplicatii practice 
si/sau studii de 
caz 

Monografie contabila 

5. Contabilitatea 
decontarilor cu tertii 

Aplicatii practice 
si/sau studii de 
caz 

Monografie contabila 

6. Contabilitatea 
trezoreriei 

Aplicatii practice 
si/sau studii de 
caz 

Monografie contabila 

7. Contabilitatea 
cheltuielilor si 
veniturilor 

Aplicatii practice 
si/sau studii de 
caz 

Monografie contabila 

8. Contabilitatea situatiilor 
financiare 

Aplicatii practice 
si/sau studii de 
caz 

Monografie contabila 

Bibliografie 
1. Dumitru Matis, “Contabilitate financiara”, Ed. Alma Mater, Cluj Napoca, 2010; 
2.Feleaga N., Malciu L., ”Contabilitate  financiara – o abordare europeana si 
internationala”, vol. I si II, ed. Infomega, Bucuresti, 2005. 

   3.Oprea Calin, Mihai Ristea – Bazele Contabilitatii, E.D.P., Bucuresti, 2004 
   4.Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.3055/2009, pentru aprobarea Reglementarilor 
contabile conforme cu directivele europene, publicat in Monitorul oficial al Romaniei, 
nr.766/10.11.2009, cu modificarile si completarile ulterioare; 
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5.Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990, privind societatile comerciale, republicata in 
Monitorul oficial al Romaniei, Partea I, nr.1066/17 noiembrie 2004, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
6. Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata in Monitorul oficial al Romaniei, Partea I, 
nr.454 din 18 iunie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare; 
7. Legea nr.571 din 22 decembrie 2003, privind Codul fiscal, republicata in Monitorul 
oficial al Romaniei, Partea I, nr.927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile 
ulterioare:Titlul I-Dispozitii generale, Titlul II-Impozitul pe profit; 
8.Standardele Internationale de Raportare Financiara, Editia 2011, emise de Consiliul 
pentru Standardele Internationale de Contabilitate (IASB), Editura CECCAR – Cadrul 
general,. 

 

  
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptarile reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul 
aferent programului 

 

 .... 

 
10. Evaluare 
 

Tip de 
activitate 

10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 
evaluare 

10.3. Pondere  
din nota finală 

10.4. Curs  5 p la testul  I 
4 p testul II 

1 p prezenţă cu participare la 
activităţi (7 prezenţe) 

test I 
test II 

participare activa 

50% 
40% 
10% 

10.5. Seminar/ 
laborator 

- 1 p prezenţă cu participare la 
activităţi  

participare activa - 

10.6. Standard minim de performanţă – 2,5 p la testul, 2 p temă 

 Min. 5 puncte din max. 10 p, minim 2,50 puncte la testul.  

 
 
Data completării:  Semnătura titularului de curs:  Semnătura titularului de seminar:  
  .................................................. .................................................... 
 
 
Data avizării in catedră       Semnătura Şefului de departament/ catedră  
.................................    .................................................................... 


