
FIŞA DISCIPLINEI 
Contabilitate financiară 2, 2017-2018 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Facultatea de ŞtiinţeEconomiceşiDrept 
1.3 Departamentul Finanţe, ContabilitateşiEconomie 
1.4 Domeniul de studii Contabilitate 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studiu / calificarea ContabilitateşiInformatică de Gestiune / Economist 
1.7 Forma de învăţământ I.F.R. 

 
2. Date despredisciplină 

2.1 Denumireadisciplinei Contabilitate financiară 2 

2.2 
Titularuldisciplinei 
(coordonatoruldisciplinei) 

Conf. univ. dr. Bengescu Marcela 

2.3 
Titularulactivităţilor de 
seminar/laborator/proiect 

Conf. univ.drBengescu Marcela 

2.4 Anul de studii II 2.5 Semestrul II 2.6 Tipulde evaluare E 2.7 Regimul disciplinei O 
 

3. Timpul total estimat 
3.1 Total ore din planul de înv. 44 3.2 din care SI 22 3.3 SF +L 11+11 
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual Ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şinotiţe 68 
din care: 
Echivalent ore curs forma IF 22 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 22 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 28 
Tutorat - 
Examinări 2 
Alte activităţi(comunicarebidirecţională cu titularul de disciplină) 8 
3.4 Total ore studiu individual 128 
3.5 Total ore pe semestru 150 
3.6 Număr de credite 6 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum Cunoaştereanoţiunilor de baza ale contabilitatii 
4.2 De competenţe Capacitatea de înţelegereşiutilizare a limbajului economic 

 
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/ 
laboratorului/ 

Dotareasălii de seminarcu tablă / flipchart şicretă / marker;fiecare student 
foloseşte un minicalculatorpentrurezolvareastudiilor de caz; 
participareastudentilor la susţinereatestelor;respectareatermenuluianunţat de 
cadrul didactic pentrupredareatemei; Dotareasălii de laborator cu 
programulCiel, versiunea 7. 

 
6. Competenţe specifice vizate 
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C1 Identificareaşiînregistrareaoperaţiuniloreconomiceîncontabilitateaentităţii/organizaţiei; 2 PC 
C3 Prelucrareainformaţiilorînvedereaîntocmirii de rapoartefinanciar-contabileşi/saufiscale; 3 PC 
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CT1 Aplicareaprincipiilor, normelorşivaloriloreticiiprofesionaleîncadrulproprieistrategii de muncă, riguroasă, 
eficientăşiresponsabilă – 1 PC 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



7. Obiectivele disciplinei  
7.1.  Obiectivul 
general al disciplinei 

Evidenţa contabilă a fluxurilor intrapatrimoniale şi interpatrimoniale. 
 

7.2.  Obiectivele 
specifice 
 
 
.  

A. Obiective cognitive 
1. Evaluarea şi înregistrarea creanţelor şi datoriilor pe termen scurt;  
2. Evaluarea şi reflectarea în contabilitate a activelor şi pasivelor  de trezorerie; 
3. Evaluarea şi înregistrarea veniturilor şi cheltuielilor.. 
B. Obiective procedurale 
1. Abordarea teoretică şi practica a  cazurilor inspirate din activitatea economică a 

societăţilor comerciale, în scopul transpunerii evenimentelor economice în formule 
contabile şi interpretarea acestora prin prisma legislaţiei contabile şi fiscale; 

2. Utilizarea documentelor justificative; 
3. Redactarea componentelor situaţiilor financiare anuale în care sunt raportate 

creanţele şi  datoriile curente, activele şi pasivele de trezorerie, veniturile şi 
cheltuielile. 

4. Autoevaluarea lucrărilor întocmite. 
C. Obiective atitudinale 

1. Respectarea legislaţiei contabile şi fiscale; 
2. Responsabilitate pentru calitatea lucrărilor întocmite.  
3. Respectarea graficului de lucrări. 

 
 

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 Contabilitatea datoriilor si creanţelor comerciale 3 

- 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 Studii de caz privind creanţele si datoriile comerciale 3 

U.3 
Contabilitatea salariilor si obligaţiilor fiscale generate de 
salarii 

3 

U.4 Contabilitatea impozitului pe profit/venit 1 
U.5 Contabilitatea TVA 1 
U.6 Contabilitatea debitorilor si creditorilor diverşi 1 

U.7 
Contabilitatea subvenţiilor, valorilor de regularizare si 
asimilate 

1 

U.8 Contabilitatea decontărilor intre unitate si subunitatea 1 

U.9 Contabilitatea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor 2 

U.10 Contabilitatea investiţiilor pe termen scurt 1 

U.11 Contabilitatea disponibilităţilor băneşti 1 

U.12 Contabilitatea altor valori si avansurilor de trezorerie 1 

U.13 
Contabilitatea ajustărilor pentru pierderea de valoare a 
conturilor de trezorerie 

1 

U.14 Contabilitatea cheltuielilor si veniturilor 2 
Bibliografie: 

1. Bengescu Marcela, Contabilitate financiară II–curs universitar pentru IFR (suport electronic), Piteşti 2016. 
2. Bengescu M., Contabilitatea financiară  Vol.1–Manual universitar pentru IFR, Editura  SITECH, Craiova 2010. 
3. Bengescu M., Fiscalitate şi contabilitate, Ediura Sitech Craiova 2013. 
4. Bengescu M-Contabilitate financiara 2-Suport de curs in format electronic ID/IFR, 
5. Feleagă L., Feleagă N., Contabilitate financiară o abordare europeană şi internaţională, Ediţia a doua, Volumul1, 

Contabilitate financiară fundamentală., Editura Economică,  Bucureşti 2007. 
6. Mihai Ristea, Corina - Graziella Dumitru, Cristina Ioanas, Alina Irimescu,Contabilitatea societatilor 

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

comercialeEdiţia: III - vol. II, Editura Universitară. Bucureşti 2009. 

8.2. Aplicaţii: Seminar 
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 Studii de caz privind contabilitatea furnizorilor, 1  
 
 
 
 
 

 
 
 
În cadrul primei întâlniri se 
stabilesc obligaţiile de 
seminar ale studenţilor şi 

2 Studiu de caz privind contabilitatea clientilor. 1 

3 Aplicaţii privind contabilitatea  salariilor. 2 

4  Studiu de caz privind contabilitatea impozitului pe 1 



profit/venit. - dialog 
- exerciţiu 
- studiu de 
caz 
- testare 
 
 

 

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. 

5 Studii de caz privind contabilitatea TVA 1 

6 Studiu de caz privind decontarile intre unitate  si subunitati 1 

7 
Aplicatie privind constitirea ajusatarilor pentru deprecierea 
creantelor 

2 

8 
Aplicatie privind organizarea evidentei contabile a 
disponibilitatilor banesti , altor valori si avansurilor de 
trezorerie. 

2 

Bibliografie: 
1. Bengescu Marcela, Contabilitate financiară II–curs universitar pentru IFR (suport electronic), Piteşti 2016. 
2. Bengescu M., Contabilitatea financiară  Vol.1–Manual universitar pentru IFR, Editura  SITECH, Craiova 2010. 
3. Bengescu M., Fiscalitate şi contabilitate, Ediura Sitech Craiova 2013. 
4. Feleagă L., Feleagă N., Contabilitate financiară o abordare europeană şi internaţională, Ediţia a doua, Volumul1, 

Contabilitate financiară fundamentală., Editura Economică,  Bucureşti 2007. 
5. Mihai Ristea, Corina - Graziella Dumitru, Cristina Ioanas, Alina Irimescu,Contabilitatea societatilor 

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

comercialeEdiţia: III - vol. II, Editura Universitară. Bucureşti 2009. 

8.3. Aplicaţii: Laborator 
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 

Contabilitatea furnizorilor si clienţilor. Partea I: Contare 
documente privind clienţii, întocmire centralizatoare note 
analitice, întocmire nota contabila sintetica, Fisa de cont 
sah 

2 

 
 
 
 
 
Simulare 
microentitate 
 
Completare 
documente 

 

 
 
 
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.Dotareasălii de 
laborator cu 
programulCiel, versiunea 
7. 

2 

Contabilitatea furnizorilor si clienţilor. Partea a II Contare 
documente privind clienţii, întocmire centralizatoare note 
analitice, întocmire nota contabila sintetica, Fisa de cont 
sah 

2 

3 
Contabilitatea TVA: Lucrare practica privind Jurnale de 
cumpărări, Jurnale de vânzări, Decont de TVA 

1 

4 

Contabilitatea debitorilor si creditorilor diverşi, conturi de 
subvenţii, valori de regularizare si assimilate: Lucrare 
practică privind contabilitatea debitorilor si creditorilor 
Diverşi; Utilizarea conturilor de evidenta a subvenţiilor, 
valorilor de regularizare si asimilate 

3 

5 
Contabilitatea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor: 
Lucrare practica privind inventarierea creanţelor, 
constituirea ajustărilor, încadrarea fiscala  

1 

6 

Contabilitatea de trezorerie (Partea a II a), contabilitatea 
cheltuielilor si veniturilor: Lucrare practica privind 
organizarea evidentei contabile a disponibilităţilor băneşti, 
altor valori si avansurilor de trezorerie ; 
Lucrare practica privind conturile de cheltuieli si venituri 

2 

Bibliografie: 
1. Bengescu Marcela, Contabilitate financiară II–curs universitar pentru IFR (suport electronic), Piteşti 2016. 
2. Bengescu M., Contabilitatea financiară  Vol.1–Manual universitar pentru IFR, Editura  SITECH, Craiova 2010. 
3. Bengescu M., Fiscalitate şi contabilitate, Ediura Sitech Craiova 2013. 
4. Feleagă L., Feleagă N., Contabilitate financiară o abordare europeană şi internaţională, Ediţia a doua, Volumul1, 

Contabilitate financiară fundamentală., Editura Economică,  Bucureşti 2007. 
5. Mihai Ristea, Corina - Graziella Dumitru, Cristina Ioanas, Alina Irimescu,Contabilitatea societatilor 

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

comercialeEdiţia: III - vol. II, Editura Universitară. Bucureşti 2009. 
 
 

9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii 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 ;a 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 şi 
laborator 
 

 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, balanţa 
de verificare, raportarea in situaţii 
financiare anuale.  
 

 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 financiare; 
2. Cunoaşterea conceptelor de baza privind organizarea contabilităţii decontarilor cu tertii, 
trexoreriei, cheltuieli si venituri; 
3. Capacitatea de a formula conţinutul economic al corespondentelor conturilor contabile. 
4. Nota 5 la evaluarea finală 

 
 
 
Data completării   Titular disciplină,                     Titular seminar, 
19 septembrie 2017   Conf. univ. dr. Marcela Bengescu                Conf. univ. dr. Marcela Bengescu 
 
 
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,        Director de departament,              Director de departament, 
29 septembrie 2017         (prestator)           (beneficiar), 
       Conf. univ. dr. Daniela Bondoc          Conf. univ. dr. Daniela Bondoc 

 
 

Director de Centru IFR 
Conf. univ. dr. Mădălina Brutu 

 
 


