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Fișa disciplinei 

Anul academic 2021-2022 
 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 Administratie Europeana 

1.5. Ciclul de studii Licenta 

1.6. Programul de studii/ Calificarea Licentiat in stiinte economice 

  

 Date despre disciplină 
 

2.1. Denumirea disciplinei Contabilitate 

2.2. Titularul activităţilor de curs Lect. Dr. Pop Ana Monica 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Lect. Dr. Pop Ana Monica 

2.4. Anul de 1ntera  III 2.5. Semestrul  I 
2.6. Tipul de 

evaluare1 
E 

2.7. Regimul  

disciplinei2 

 

OB 

   

 Timpul total 1nteract (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 5 x 25 = 125 Ore 

Studiul după manual, 1nterac de curs, bibliografie şi notiţe  43 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  25 

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

Tutoriat  10 

Examinări   6 

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

                                                           
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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3.7. Total ore 2ntera individual 94 

3.8. Total ore pe semestru 150 

3.9. Numărul de credite 4 

 

 Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum • Nu este cazul  

4.2. de competenţe • microeconomie 

 

 Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului • Participare 50% 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ laboratorului Participare 50% 

 

 Competenţele 2nteract 2nteractiv 
 

Co
m

pe
te

nţ
e 

pr
of
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na
le

 

 

 

• Explicarea conceptelor, procedeelor și metodelor folosite în contabilitatea 
entității/organizației ; 
 

• Definirea conceptelor, teoriilor și metodelor de bază pentru pregătirea informațiilor 
necesare întocmirii de rapoarte financiar-contabile și/sau fiscale ; 

Co
m

pe
te

nţ
e 

Tr
an

sv
er
sa
le

 

 

 

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

 

 Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor 2nteract 2nteractiv) 
 

 
7.1 Obiectivul 

general al 

disciplinei 

 

1. Dobândirea competențelor profesionale și 2nteractive, potrivit specificului disciplinei, în 
conformitate cu calificările prevăzute în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior 
(RNCIS) pentru specializarea Management/Economie și Afaceri Internaționale ; 
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7.2 Obiective 

3nteract 

 

La finalizarea cu 3nterac a acestei discipline, studenții vor fi capabili să: 

 Înțeleagă sistemul economic prin definiții, 3nteracti, convenții și date contabile ; prin urmare, este 
important ca studentul să conștientizeze importanța contabilității pentru orice domeniul 
economic ; 

 Descrie o entitate prin intermediul noțiunilor contabile de bază ce 3nterac bilanțul și modificările 
sale –activ, pasiv, venituri, cheltuieli, rezultate ; 

 Utilizeze principiile și convențiile contabile ; 

 Analizeze prin indicatorii specifici situația unei societăți comerciale pornind de la datele publicate 
de aceasta ; 

 Calculeze valori precum, costul de achiziție al bunurilor cumpărate, amortizarea corespunzătoare 
imobilizărilor corporale sau necorporale, TVA de plată sau de recujperat ; 

 Particularizeze normele contabile generale pentru societăți comerciale ; 

 Identifice informații contabile 3nteractive3ve din situațiile financiareale societăților comerciale. 

 

 Conţinuturi 
 

8.1 Curs 

 

Metode de predare Observaţii 

1. Definirea si sfera de actiune a 
contabilitatii 

Prelegeri în 3ntera 

3nteractive, dezbateri 

L31/1990 

2. Obiectul si metoda 
contabilitatii 

Prelegeri în 3ntera 

3nteractive, dezbateri 

L82/1991 

3. Bilantul si contul de profit si 
pierdere 

Prelegeri în 3ntera 

3nteractive, dezbateri 

OMFP 1802/2014 

4. Contul si dubla inregistrare Prelegeri în 3ntera 

3nteractive, dezbateri 

Suportul de curs 

5. Analiza contabila a 
operatiilor economice si 
financiare.Articolul contabil 
si formula contabila 

Prelegere, aplicatii 

practice 

Suportul de curs 

6. Clasificarea conturilor Prelegere, aplicatii 

practice 

Planul de conturi 

7. Analiza si functionarea 
conturilor de capitaluri  

Prelegere, aplicatii 

practice 

Monografie contabila 

8. Analiza si functionarea 
conturilor de imobilizari 

Prelegere, aplicatii 

practice 

Monografie contabila 
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9. Analiza si functionarea 
conturilor de stocuri si 
productie in curs de executie 

Prelegere, aplicatii 

practice 

Monografie contabila 

10. Analiza si functionarea 
conturilor de terti 

Prelegere, aplicatii 

practice 

Monografie contabila 

11. Analiza si functionarea 
conturilor de trezorerie 

Prelegere, aplicatii 

practice 

Monografie contabila 

12. Analiza si functionarea 
conturilor de procese 

Prelegere, aplicatii 

practice 

Monografie contabila 

13. Balanta de verificare Prelegere, aplicatii 

practice 

Monografie contabila 

14. Situatiile financiare anuale Prelegere, aplicatii 

practice 

Monografie contabila 

Bibliografie obligatorie 

1.Dumitru Matis, “Bazele contabilitatii-aspecte teoretice si practice”, Ed. Alma Mater, Cluj Napoca, 

2007; 

2. Dumitru Matis, “Contabilitate financiara”, Ed. Alma Mater, Cluj Napoca, 2007; 

       3.Oprea Calin, Mihai Ristea – Bazele Contabilitatii, E.D.P., Bucuresti, 2004; 

      4.Caiet de lucrari practice:Bazele Contabilitatii, Cretu Elena Pop Ana Monica, Pasc Gabriela,  Editura 

Efes 2014 ISBN 978-606-526-169-3. 

 

 

Bibliografie opţională 

1.Horomnea E., Budugan D., Georgescu I., Istrate C., Pavăloaia L., Rusu A., “Introducere în 

contabilitate.Concepte și aplicații” Editura Tipo Moldova, Iași 2016 

3.Istrate C., “Contabilitatea nu-i doar pentru contabili”, Editura Evrika Publishing, București 2016 

       2.Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1802/2014, pentru aprobarea Reglementarilor 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; 
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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. Definirea si sfera de actiune 
si obiectul de studio al  
contabilitatii 

Prelegere, aplicatii 

practice 

L31/1990 

2. Bilantul si contul de profit si 
pierdere 

Prelegere, aplicatii 

practice 

OMFP 1802/2014 

3. Analiza contabila a 
operatiilor economice si 
financiare.Articolul contabil 
si formula contabila 

Prelegere, aplicatii 

practice 

Monografie contabila 

4. Analiza si functionarea 
conturilor de stocuri si 
productie in curs de executie 

Prelegere, aplicatii 

practice 

Monografie contabila 

5. Analiza si functionarea 
conturilor de trezorerie 

Prelegere, aplicatii 

practice 

Monografie contabila 

6. Analiza si functionarea 
conturilor de procese 

Prelegere, aplicatii 

practice 

Monografie contabila 

7. Balanta de verificare Prelegere, aplicatii 

practice 

Monografie contabila 

Bibliografie 

1.Dumitru Matis, “Bazele contabilitatii-aspecte teoretice si practice”, Ed. Alma Mater, Cluj Napoca, 

2007; 

2. Dumitru Matis, “Contabilitate financiara”, Ed. Alma Mater, Cluj Napoca, 2007; 

   3.Oprea Calin, Mihai Ristea – Bazele Contabilitatii, E.D.P., Bucuresti, 2004 

4.Elena Ciucur, Anca Bratu – Bazele Contabilitatii, Editura Universitatii din Bucuresti, 2008; 

      5.Caiet de lucrari practice:Bazele Contabilitatii, Cretu Elena Pop Ana Monica, Pasc Gabriela,  Editura 

Efes 2014 ISBN 978-606-526-169-3. 
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      6.Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1802/2014, pentru aprobarea Reglementarilor contabile 

conforme cu directivele europene, publicat in Monitorul oficial al Romaniei, nr.766/10.11.2009, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

7.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; 

       8. Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata in Monitorul oficial al Romaniei, Partea I, nr.454 din 

18 iunie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare; 

9. 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; 

10.Standardele Internationale de Raportare Financiara, Editia 2011, emise de Consiliul pentru 

Standardele Internationale de Contabilitate (IASB), Editura CECCAR – Cadrul general,. 

 
  

 Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptarile reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

2. Cunoștințele, abilitățile și deprinderile dobândite contribuie la obținerea calificărilor prevăzute în RNCIS 
pentru specializările Contabilitate și Informatică de gestiune/ Economie și afaceri 
Internaționale/Management/Marketing/Statistică și Previziune Economică, în vederea angajăriipe piața 
muncii, integrării în grupurile profesionale/de cercetare și rezolvării de probleme specifice 
inter/transdisciplinare conform cerințelor instituțiilor  publice/private și exigențelor profesionale și 
normelor deontologice. 

 

 Evaluare 
 

Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. Pondere  

din nota finală 

10.4. Curs  4 p la testul  I 

4 p testul II 

1 p prezenţă cu participare la 

activităţi (7 prezenţe) 

test I 

test II 

participare activa 

40% 

40% 

10% 

10.5. Seminar/ 

laborator 

- 1 p prezenţă cu participare la 

activităţi (7 prezenţe) 

participare activa 10 % 

10.6. Standard minim de performanţă –5 p la testul, 1 si 2 
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• Rezolvarea itemilor pe care se bazează examenul scris pentru minim nota 5 

• Pentru absolvirea acestei discipline este necesară obținerea unei note finale de minim 
5(cinci); 

• Notele acordate sunt între 1(unu) și 10(zece); 
• Studenții trebuie să abordeze fiecare problematică (test I, test II) din cadrul subiectului de 

examen; 
• Examenul este scris și durează 60 minute fiecare test. 

 

 

 

Data completării:   Semnătura titularului de curs:   Semnătura titularului de seminar:  

11.10.2021      Pop Ana Monica              Pop Ana Monica 

 

 

Data avizării in catedră       Semnătura Şefului de departament/ catedră  

.................................         Racolța Paina Nicoleta Dorina 
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