
FIŞA DISCIPLINEI 
 

Bazele contabilităţii, 2017-2018 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept 
1.3 Departamentul Finanţe, Contabilitate şi Economie 
1.4 Domeniul de studii Contabilitate 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studiu / calificarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune / Economist 
1.7 Forma de învăţământ I.F.R. 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Bazele contabilităţii 
2.2 Titularul disciplinei (coordonatorul disciplinei) Conf. univ. dr. Bengescu Marcela 
2.3 Titularul activităţilor de seminar  Lect. univ. Ţaicu Marian 
2.4 Anul de studii I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei O 

  
3. Timpul total estimat 

 
3.1 Total ore din planul de înv. 125 3.2 din care SI 97 3.3 SF /ST / L / P 28 
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual Ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  56 
din care: 
Echivalent ore curs forma IF 28 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 17 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 20 
Tutorat - 
Examinări 2 
Alte activităţi (comunicare bidirecţională cu titularul de disciplină) 2 
3.4 Total ore studiu individual  97 
3.5 Total ore pe semestru 125 
3.6 Număr de credite 5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum Elemente generale de economie 
4.2 De competenţe Capacităţi de analiză, sinteză, gândire divergentă 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului ► Materialul de studiu este realizat în tehnologie ID/IFR 

5.2 De desfăşurare a seminarului 

- Dotarea corespunzătoare a sălii de seminar 
- Participarea studenţilor la seminarii/laboratoare proiecte 
- Susţinerea testelor de verificare 
- Respectarea termenelor de predare a temelor de casă 

 
6. Competenţe specifice vizate 
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C1 Identificarea şi înregistrarea operaţiunilor economice în contabilitatea entităţii/organizaţiei; – 4 PC 
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CT2: Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluri-specializată şi aplicarea de tehnici de 
relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei – 1 PC 
 

 
7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul 
general al disciplinei 

Explicarea principiilor de bază ale contabilităţii în partidă dublă 

7.2 Obiectivele 
specifice 

A. Obiective cognitive 
1. Cunoaşterea procedeelor, tehnicilor şi instrumentelor specifice metodei contabilităţii; 
2. Prezentarea structurii contabile a patrimoniului; 
3. Înţelegerea principiului dublei reprezentări şi al dublei înregistrări; 
4. Explicarea rolului documentelor contabile; 
5. Întocmirea balanţei de verificare. 



B. Obiective procedurale 
1. Exemplificarea unor cazuri concrete în scopul identificării operaţiilor economice şi financiare 

ce fac obiectul înregistrărilor în conturile contabile; 
2. Utilizarea  documentelor justificative în concordanţă cu conţinutul economic  al operaţiilor ce 

se înregistrează în evidenţa contabilă; 
3. Autoevaluarea lucrărilor întocmite. 
C. Obiective atitudinale 
1. Respectarea legislaţiei contabile şi fiscale; 

Responsabilitate pentru calitatea lucrărilor întocmite. 
 

 
8. Conţinuturi 

 
8.1. Studiu individual echivalent ore curs de la forma I.F. 
(unităţi de învăţare) 

Nr. 
ore 

Metode de 
lucru 

Observaţii 
Resurse folosite 

U.1 Obiectul si metoda contabilităţii 1 

- Utilizare 
facilităţi 
platformă e-
learning 
(chat, forum) 
- E-mail 
- Consultaţii 

Materialului didactic este 
divizat în unităţi de studiu, 
care facilitează învăţarea 
graduală şi structurată. 

U.2 Elementele patrimoniale cuprinse în activul bilanţului contabil;  3 
U.3 Elementele patrimoniale cuprinse în pasivul bilanţului contabil:  3 

U.4 
Tipuri de modificări privind activul şi pasivul bilanţului 
contabil 

1 

U.5 Contul de profit şi pierdere 1 
U.6 Contul si dubla înregistrare 2 
U.7 Sistemul documentelor economice 2 
U.8 Evaluarea contabila a patrimoniului 1 

U.9 Analiza si funcţionarea conturilor de capitaluri   2 

U.10 . Analiza si funcţionarea conturilor de imobilizări 2 

U.11 Analiza si funcţionarea conturilor de stocuri 2 

U.12 Analiza si funcţionarea conturilor de terţi 2 

U.13 Analiza si funcţionarea conturilor de trezorerie  2 

U.14 Analiza si funcţionarea conturilor de cheltuieli si de venituri:  2 

U.15 
Balanţa de verificare si lucrările de închidere a exerciţiului 
financiar 

2 

Bibliografie 
1. 1. Bengescu M -Bazele contabilităţii –Curs universitar pentru IFR, Editura Sitech, Craiova 2014 
2. Bengescu M- Bazele contabilităţii Curs universitar pentru IFR, Ediţia a II A,  Editura Sitech, Craiova, 2012. 
3. Bengescu M.-Bazele contabilitătii-Suport de cursID/IFR in format electronic, 2017 
4. Horomnea (coordonator) –Bazele contabilităţii concepte, modele, aplicaţii, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2008. 
5. Mihai Ristea, Corina - Graziela Dumitru, Cristina Ioanas, Alina Irimescu- Contabilitatea societatilor comerciale 

Ediţia: III - vol. I, Editura Universitară. Bucureşti 2009. 
6. Mihai Ristea, Cristina Ioanăş, Corina Graziella Dumitru, Alina Irimescu- Contabilitatea societăţilor comerciale 

Ediţia: III - vol. I, Editura Universitară. Bucureşti 2009 

8.2. Aplicaţii: Seminar  
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 Delimitarea patrimoniului  1 

 
 
 
 
 
 
- dialog 
- exerciţiu 
- studiu de 
caz 
- testare 
 
 

 

 
 
 
În cadrul primei întâlniri se 
stabilesc obligaţiile de 
seminar ale studenţilor şi 
se precizează criteriile 
utilizate în evaluarea 
rezultatelor învăţării. La 
rezolvarea studiilor de caz 
se vor utiliza 
minicalculatoare. La 
jumătatea semestrului se 
va susţine un test de 
verificare. 

2 
 Aplicaţii privind elementele patrimoniale cuprinse în activul bilanţului 
contabil;  

3 

3 
Aplicaţii privind elementele patrimoniale cuprinse în pasivul bilanţului 
contabil:  

3 

4 

Aplicaţii privind tipurile de modificări privind activul şi pasivul 
bilanţului: modificări in structura activului; modificări in structura 
pasivului; modificări in sens de creştere in volum; modificări  in sens 
de descreştere in volum, 

2 

5 
Studiu de caz privind recunoaşterea , clasificarea si gruparea 
cheltuielilor si veniturilor in Contul de profit şi pierdere 

1 

6 Aplicaţii privind contul si dubla înregistrare 3 

7  Studiu de caz privind  stemul documentelor economice 2 

8 Studii de caz privind evaluarea contabila a patrimoniului 1 

9 Utilizarea conturilor de capitaluri si imobilizări 3 
10 Utilizarea conturilor de stocuri si terţi 3 
11 Utilizarea conturilor de trezorerie si de procese economice 3 

12 

Balanţa de verificare si lucrările de închidere a exerciţiului 
financiar 
 
 
 

3 



Bibliografie 
1. 1. Bengescu M -Bazele contabilităţii –Curs universitar pentru IFR, Editura Sitech, Craiova 2014 
2. Bengescu M- Bazele contabilităţii Curs universitar pentru IFR, Ediţia a II A,  Editura Sitech, Craiova, 2012. 
3. Bengescu M.-Bazele contabilitătii-Suport de cursID/IFR in format electronic, 2017 
4. Horomnea (coordonator) –Bazele contabilităţii concepte, modele, aplicaţii, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2008. 
5. Mihai Ristea, Corina - Graziela Dumitru, Cristina Ioanas, Alina Irimescu- Contabilitatea societatilor comerciale 

Ediţia: III - vol. I, Editura Universitară. Bucureşti 2009. 
6. Mihai Ristea, Cristina Ioanăş, Corina Graziella Dumitru, Alina Irimescu- Contabilitatea societăţilor comerciale 

Ediţia: III - vol. I, Editura Universitară. Bucureşti 2009 
 

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

Cunoştinţele teoretice şi practice dobândite prin studierea acestei discipline asigură continuarea studiilor în 
domeniul contabilităţii la nivelul cerinţelor reprezentaţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi 
angajatorilor entităţilor economice. 
  .  
 10  Evaluare 
 

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

10.4 Studiu 
individual, echivalent 
curs de la forma I/F 

- expunerea corecta si complete a 
cunoştinţelor 
- atenţie la detalii 
- utilizarea limbajului de specialitate 

Lucrare scrisa (2 ore); total 5 
întrebări din care: 
- prima întrebare solicita expunea 
unui număr minim de aspecte 
legate de unul dintre subiectele 
tematicii 20%;  
- si 4 intrebari  20% fiecare, 
solicita delimitarea evenimentelor 
de natura economica si financiara 
si întocmirea înregistrărilor 
contabile cu specificarea 
documentelor justificative 

50 %  
 

10.5 Seminar 
 

 Activitate seminar  - evaluarea 
răspunsurilor la întrebările formulate de 
către cadrul didactic şi a participării 
active a fiecărui student la rezolvarea 
studiilor de caz la seminar.  
 
 Evaluarea periodica a cunoştinţelor 
prin rezolvarea in scris a studiilor de 
caz 
 
 
 
 Lucrare practica privind întocmirea 
notelor contabile, fiselor-şah si balanţa 
de verificare 
 

 Expunerea liberă si dialog 
 
 
 
 
 
 
 Testare 
 
 
 
 Întrebări si corectare 

20% 
 
 
 
 
 
 
 
20% 
 
 
 
10% 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

1 Comunicarea informaţiilor utilizând corect limbajul ştiinţific referitor la obiectul de studiu al 
contabilităţii. 
2. Cunoaşterea conceptelor de bază privind contul si dubla înregistrare. 
3. Cunoaşterea noţiunilor de baza privind analiza si funcţionarea conturilor reprezentative. 
4. Nota 5 la evaluarea finală 

 
 
Data completării   Titular disciplină,                     Titular seminar, 
19 septembrie 2017      Conf. univ. dr. Marcela BENGESCU                       Lect. univ. dr. Marian Ţaicu 
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,        Director de departament,              Director de departament, 
29 septembrie 2017          (prestator)           (beneficiar), 
       Conf. univ. dr. Maria Daniela BONDOC        Conf. univ. dr. 
                                                                                                                                         Maria Daniela BONDOC 

 
Director de Centru IFR 

Conf. univ. dr. Mădălina BRUTU 


