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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii/Calificarea

Școala Națională de Studii Politice și Administrative
Facultatea de Management
Management
Management
Licență, IF
Management

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
Bazele contabilității
2.2 Titularul activităţilor de curs
Gheorghiu Anda
2.3 Titularul activităţilor de seminar Balint Ovidiu
2.4 Anul de studiu 1
2.5 Semestrul 1
2.6 Tipul de evaluare

examen

2.7 Regimul disciplinei

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
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56
din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
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

4.2 de competenţe



5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a
 Laptop, videoproiector, tablă, documente contabile
cursului
5.2. de desfășurare a
 Laptop, videoproiector, tablă, documente contabile
seminarului/laboratorului

Ob

2
28
ore
20
10
5
5
2
2
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6. Competenţele specifice acumulate

Competenţe profesionale

1.

2.

3.
4.

Competenţe
transversale

5.

6.
7.
8.

Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor, principiilor, tehnicilor, procedurilor specifice contabilităţii cu
ajutorul cărora se reflectă existenţa, mişcarea, transformarea şi starea elementelor patrimoniale şi a
rezultatelor obţinute prin activităţile desfăşurate de persoanele juridice care ţin contabilitatea şi
înţelegerea regulilor de funcţionare ale conturilor.
Explicarea structurii bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere, a balanţei de verificare a
conturilor, a planului de conturi general, precum şi a dublei înregistrări şi a sistemului contabil,
explicarea și interpretarea corespondenței conturilor - explicarea şi delimitarea clară a activelor,
capitalurilor proprii și a datoriilor entităţilor economice.
Formarea la studenţi a unei gândiri economice riguroase orientată spre o evidenţă contabilă care să
reflecte fidel, complet şi clar mişcările şi starea patrimoniului, ca şi rezultatele obţinute.
Formarea unor abilități practice prin aplicaţii prin se urmăreşte însuşirea de către studenţi a
deprinderilor necesare parcurgerii ciclului contabil de prelucrare a informaţiilor prin întocmirea
documentelor justificative, întocmirea formulei contabile , a registrului jurnal, a registrului cartea
mare, a registrului inventar .
Formarea unui sistem de valori fundamentat pe etică și deontologie profesională în procesul de
ținere a contabilității într-un mod legal şi responsabi prin cultivarea disciplinei muncii, efectuate
corect şi la timp.
Familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice muncii în echipă şi distribuirea de sarcini pentru
nivelurile subordonate şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei.
Dezvoltarea gândirii economice, a abilităților de calcul și a logicii.
Inițierea în ceea ce privește noțiunile fundamentale legislative contabile

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
 Iniţierea studenţilor de la Facultatea de Management în contabilitate
7.2 Obiectivele specifice
 La finalul cursului, studenţii vor fi capabili să :
- își dezvolte un raționament profesional contabil corect
- înţeleagă procedeele metodei contabilității
- cunoască cadrul normativ românesc și al U.E. referitor la contabilitate
- aprofundeze cunoştinţele dobândite la disciplinele colaterale.

8. Conţinuturi
8. 1 Curs
Curs 01
Rolul contabilităţii ca ştiinţă şi scurt istoric al acesteia
Definiţia şi procedeele contabilităţii. Relaţia cu alte ştiinţe
Sisteme de contabilitate şi utilizatorii informaţiei contabile
Curs 02
Reglementarea contabilităţii în România
Cadrul juridic european şi internaţional al contabilităţii

Metode de predare
Prelegere, expunere interactivă

Prelegere, expunere interactivă

Observaţii
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Curs 03
Patrimoniul
ca
obiect
de
studiu
al
contabilităţii
Tipuri de unităţi patrimoniale care intră în sfera de acțiune a
obiectului contabilităţii întreprinderii
Curs 04
Principiile contabilităţii

Prelegere, expunere interactivă

Curs 05
Structura bilanţului contabil
Curs 06
Elementele componente ale activului

Prelegere, expunere interactivă

Curs 07
Elementele componente ale pasivului
Curs 08
Tipuri de modificari bilanţiere
Curs 09
Noțiunea, necesitatea, funcțiile și forma contului
Structura contului
Regulile de funcționare a conturilor
Curs 10
Dubla
inregistrare
și
corespondența
conturilor
Analiza contabila a operațiilor economice și financiare
Formula și articolul contabil
Curs 11
Conturile sintetice și analitice
Planul de conturi
Balanţa de verificare
Curs 12
Monografie contabila a principalelor operațiuni financiarcontabile
Curs 13
Noţiunea, importanţa, întocmirea şi prelucrarea documentelor
contabile
Registrele contabile obligatorii
Documente de sinteză și raportare contabilă

Prelegere, expunere interactivă,
studiu de caz
Prelegere, expunere interactivă,
studiu de caz
Prelegere, expunere interactivă,
studiu de caz

Prelegere, expunere interactivă

Prelegere, expunere interactivă

Prelegere, expunere interactivă,
studiu de caz

Prelegere, expunere interactivă,
studiu de caz

Prelegere, expunere interactivă,
studiu de caz
Prelegere, expunere interactivă,
studiu de caz

Curs 14
Prelegere, expunere interactivă,
Modele ale registrelor și formularelor utilizate în contabilitate
studiu de caz
Recapitularea principalelor noțiuni studiate în cadrul diciplinei.
Exemple de subiecte pentru examenul scris.
Bibliografie
Gheorghiu Anda– Bazele contabilităţii, Editura Victor, Bucureşti, 2008,ISBN 978-973-8128-93-4
Dumitrana Mihaela, Caraiani Chiraţa– Bazele contabilităţii, Ediţia a V-a revizuită şi adăugită Editura Universitară,
Bucureşti, 2011,ISBN 978-606-591-267-0
Victor Munteanu - Coordonator , Alice Tinta ,Vasile Bleotu, Doina Maria Tilea Bazele contabilităţii, Ediția I, Editura
Universitară, Bucureşti, 2012, ISBN:978-606-591-542-8
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Legea contabilităţii, republicată nr. 82/1991 Monitorul oficial nr 454/18.06.2008
OMFP nr.3055 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele
europene*) publicat în MO nr.766 din 10 noiembrie 2009
Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2634 din 05 noiembrie 2015 privind documentele financiar contabile Monitorul Oficial al României nr.910/9.12.2015
Directiva nr. 34/2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale
anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de
abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului
8. 2 Seminar/laborator
Metode de predare
Observaţii
Seminar 01 – Aspecte introductive. Procedeele contabilităţii,
Metode expozitive, dezbatere
explicare, exemplificare
(discuţie) , metode interogative
Seminar 02 –Studiul cadrului normativ referitor la contabilitate
Metode expozitive, dezbatere
din România
(discuţie) , metode interogative
Seminar 03 – Studiul cadrului normativ referitor la contabilitate
Metode expozitive, dezbatere
din Uniunea Europeană
(discuţie) , metode interogative
Seminar 04 – Principiile contabilităţii – dezbatere și aplicaţii
Metode expozitive, dezbatere
practice
(discuţie) , metode
interogative, exerciții, studii de
caz
Seminar 05 – Structura bilanţului contabil
Metode expozitive, dezbatere
(discuţie) , metode
interogative, exerciții, studii de
caz
Seminar 06 – Elementele componente ale activului – aplicaţii
Metode expozitive, dezbatere
practice
(discuţie) , metode
interogative, exerciții, studii de
caz
Seminar 07 – Elementele componente ale pasivului – aplicaţii
Metode expozitive, dezbatere
practice
(discuţie) , metode
interogative, exerciții, studii de
caz
Seminar 08 – Tipuri de modificări bilanțiere (aplicaţii practice)
Metode expozitive, dezbatere
(discuţie) , metode
interogative, exerciții, studii de
caz
Seminar 09 – Reguli de funcționare ale contului– aplicaţii
Metode expozitive, dezbatere
practice
(discuţie) , metode
interogative, exerciții, studii de
caz
Seminar 10 – Analiza şi formula contabilă – aplicaţii practice
Metode expozitive, dezbatere
(discuţie) , metode
interogative, exerciții, studii de
caz
Seminar 11 – Planul de conturi– aplicaţii practice
Metode expozitive, dezbatere
(discuţie) , metode
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Seminar 12 –Monografie contabila a principalelor operațiuni
financiar-contabile (I)- Aplicaţii practice

Seminar 13 – Monografie contabila a principalelor operațiuni
financiar-contabile (II)- -Aplicaţii practice

Seminar 14 – Aplicaţii practice

interogative, exerciții, studii de
caz
Metode expozitive, dezbatere
(discuţie) , metode
interogative, exerciții, studii de
caz
Metode expozitive, dezbatere
(discuţie) , metode
interogative, exerciții, studii de
caz
Metode expozitive, dezbatere
(discuţie) , metode
interogative, exerciții, studii de
caz

Bibliografie
Gheorghiu Anda– Bazele contabilităţii, Editura Victor, Bucureşti, 2008,ISBN 978-973-8128-93-4
Dumitrana Mihaela, Caraiani Chiraţa– Bazele contabilităţii, Ediţia a V-a revizuită şi adăugită Editura Universitară,
Bucureşti, 2011,ISBN 978-606-591-267-0
Victor Munteanu - Coordonator , Alice Tinta ,Vasile Bleotu, Doina Maria Tilea Bazele contabilităţii, Ediția I, Editura
Universitară, Bucureşti, 2012, ISBN:978-606-591-542-8
Legea contabilităţii, republicată nr. 82/1991 Monitorul oficial nr 454/18.06.2008
OMFP nr.3055 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele
europene*) publicat în MO nr.766 din 10 noiembrie 2009
Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2634 din 05 noiembrie 2015 privind documentele financiar contabile Monitorul Oficial al României nr.910/9.12.2015
Directiva nr. 34/2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale
anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de
abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Conținutul disciplinei corespunde cu cel cerut la examenul de acces în profesie de către asociații profesionale
naționale cum sunt: Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, Camera Auditorilor
Financiari din România, Asociația Națională a Evaluatorilor din România. De asemenea, conținutul disciplinei
corespunde cu așteptările angajatorilor reprezentativi din România, societăți comerciale, instituții publice.

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare
Examen
Activitate la seminar

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
din nota finală
70%
30%
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10.6 Standard minim de performanţă

Prezența

Minim 70% din fondul de timp

Activitate la seminar-exerciții, participare
la dezbateri, întocmire referate

Minim nota 5

Examen

Minim nota 5

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

.......................

.............................................

.............................................

Data avizării în departament

Semnătura directorului departamentului

.......................

.............................................

