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FIŞA DISCIPLINEI 

Bazele contabilitătii, 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 Management şi Administrarea Afacerilor 
1.4 Domeniul de studii Management 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studiu / calificarea Management/ Economist 
1.7 Forma de învăţământ IFR 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Bazele contabilității 
2.2 Titular disciplină (coordonator disciplină) Lect. univ. dr. Gâdoiu Mihaela 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Gâdoiu Mihaela 
2.4 Anul de studii I 2.5 Semestrul 2 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 S.I. 111 3.3 SF  / ST / L / P 14 
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 30 
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii, eseuri 20 
Tutorat 1 
Examinări 2 
Alte activităţi (comunicarea bidirecţională cu titularul de disciplină) 2 
3.4 Total ore studiu individual 111 
3.5 Total ore pe semestru 125 
3.6 Număr de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum Elemente de economie generala studiate in liceu si in anul I, semestrul I la facultate; 

4.2 De competenţe 

Utilizarea adecvata a cunostintelor fundamentale de teorie economică; 
Culegerea, prelucrarea si analiza datelor economice in cadrul organizațiilor; 
Utilizarea eficienta a resurselor sistemelorde calcul, de operare si ale internetului; 
Capacitățti 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 sălii de seminar cu tablă / flipchart şi cretă / marker; fiecare student 
foloseşte un minicalculator pentru rezolvarea studiilor de caz; participarea 
studentilor la susţinerea testului; participarea studenţilor la seminarii. 

 
6. Competenţe specifice vizate 
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 C.2. Elaborarea şi implementarea de strategii şi politici ale organizaţiei – 2 PC 
C.3. Elaborarea şi implementarea sistemului managerial şi a subsistemelor sale (alocare şi realocare de 
resurse şi activităţi) – 1 PC 
C.5. Fundamentarea, adoptarea şi implementarea deciziilor pentru organizaţii de mică complexitate (în 
ansamblu sau pe o componentă) – 2 PC 
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7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Formarea de specialisti in Management cu solide cunostinte in domeniul  contabilitatii. 

7.2 Obiectivele specifice 

A. Obiective cognitive 
• Explicarea obiectului şi metodei contabilităţii; 
• Prezentarea structurilor bilantiere de activ si pasiv; 
• Înţelegerea principiului dublei reprezentări şi al dublei înregistrări; 
• Explicarea rolului documentelor contabile; 
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• Întocmirea balanţei de verificare. 
B. Obiective procedurale 

• Elaborarea unor teme de casa profesionale cu utilizarea unor notiuni, principii si 
metode consacrate in domeniul contabilitatii. 

• Exemplificarea unor cazuri concrete în scopul identificării operaţiilor economice şi 
financiare ce fac obiectul înregistrărilor în conturile contabile; 

• Utilizarea documentelor justificative în concordanţă cu conţinutul economic  al 
operaţiilor ce se înregistrează în evidenţa contabilă; 

C. Obiective atitudinale 
• Respectarea normelor de etica si deontologie profesionala specifice expertilor 

contabili si contabililor autorizati din Romania; 
• 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 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

U.1 Fundamentări privind contabilitatea întreprinderii 2 

U.2 Bilanţul şi contul de profit şi pierdere: principii, prezentare şi 
semnificaţie 

2 

U.3 Informaţia contabilă şi rolul ei în contabilitate 2 

U.4 Măsurare şi evaluare în  contabilitate 2 

U.5 
Mecanismul contabil: analiza, înregistrarea şi controlul 
tranzacţiilor în conturi 2 

U.6 Analiza contabilă – mecanism de înţelegere a operaţiunilor 
economico –financiare 

2 

U.7 Delimitări, structuri şi conturi de capitaluri 2 

U.8 Contabilitatea provizioanelor şi a datoriilor pe termen lung 2 

U.9 Delimitări, structuri şi conturi de active imobilizate 2 

U.10 Delimitări, structuri şi conturi de stocuri 2 

U.11 Delimitări, structuri şi conturi de terţi 2 

U.12 Delimitări, structuri şi conturi de trezorerie 2 

U.13 Delimitări, structuri şi conturi de cheltuieli şi venituri 2 

U.14 
Balanţa de verificare; 
Contabilitatea de închidere a exerciţiului financiar 

2 

Utilizare 
facilităţi 

platformă e-
learning (chat, 

forum) 
E-mail 

Consultaţii 
Prelegerea, 
explicaţia, 
descrierea, 
exercițiul 

Materialul didactic 
este divizat în unităţi 

de studiu, care 
facilitează învăţarea 

graduală şi 
structurată  

 

Studenţii vor fi 
informaţi cu privire la 
criteriile de evaluare 

si vor primi o 
bibliografie minimala 
cu ajutorul careia vor 

realiza temele de 
casa; Expunerea cu 

material suport, 
Studiul de caz. 

Bibliografie 
1. Bengescu M., Bazele contabilităţii. Curs universitar pentru IFR, Ediţia a II a,  Editura Sitech, Craiova, 2012. 
2. Burtescu Cl., Gâdoiu M., țaicu M., Brânză D., Bazele contabilității, Editura Sitech, Craiova, 2010. 
3. Burtescu Cl., Gâdoiu M., țaicu M., Brânză D., Bazele contabilității. Manual  universitar pentru IFR, Editura 

Universității din Pitețti, Pitețti, 2017. 
4. Gâdoiu M., Bazele contabilității – Note de curs (în format electronic), 2017 
5. Mihai Ristea, Corina - Graziella Dumitru, Cristina Ioanas, 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 elementelor bilantiere de activ de cele de pasiv; 
Principiul dublei reprezentari; Egalitatea bilanțieră ți Situația 
Netă Bilanțieră.  

2 

2 

Elementele bilantiere cuprinse în bilanţul contabil-:stabilirea 
denumirilor contabile pentru fiecare element bilantier; 
încadrarea fiecărui element bilantier în structurile de bilanţ 
corespunzătoare; simularea unor evenimente economice având 
scopul de înţelegere a reciprocităţii elementelor bilantiere.  

3 

3 Tipuri de modificări bilanțiere 2 

4 
Conturile contabile: deschiderea T-ului conturilor; stabilirea 
elementelor din structura contului;  explicarea regulilor de 
funcţionare; întocmirea formulelor contabile.       

 
2 

5 Utilizarea conturilor  de bilanţ  2 

6 Utilizarea conturilor de procese economice 2 

Explicatii, 
exercitii, 
dezbateri 

Se precizează 
criteriile evaluare; 
Lucrare de control; 

Studiul de caz; 

7 Intocmirea balanţelor de verificare sintetice şi analitice; 
redactarea situaţiilor financiare anuale.   1   

Bibliografie 
1. Bengescu M., Bazele contabilităţii. Curs universitar pentru IFR, Ediţia a II a,  Editura Sitech, Craiova, 2012. 
2. Burtescu Cl., Gâdoiu M., țaicu M., Brânză D., Bazele contabilității, Editura Sitech, Craiova, 2010. 
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3. Burtescu Cl., Gâdoiu M., țaicu M., Brânză D., Bazele contabilității. Manual  universitar pentru IFR, Editura 
Universității din Pitețti, Pitețti, 2017. 

4. Gâdoiu M., Bazele contabilității – Note de curs (în format electronic), 2017 
5. Mihai Ristea, Corina - Graziella Dumitru, Cristina Ioanas, 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 

În vederea actualizării şi îmbunătăţirii conţinutului disciplinei, cadrele didactice au participat la următoarele 
activităţi: 

- schimb de bune practici cu colegi din alte centre universitare (Bucureşti, Timişoara, Iasi, Cluj); 
-  workshop-uri cu participarea unor specialişti din domeniu. 

 
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. 

- corectitudinea şi exhaustivitatea 
cunoştinţelor; 
- coerenţa logică; 
- gradul de asimilare a limbajului de 
specialitate 

Evaluare finală – Probă scrisă 50 % 

10.5 Seminar  
 

Activitate seminar 
 
 
Evaluare periodică 
 
Teme de casă 

Evaluarea  participării studentului 
în timpul seminarului 
 
Lucrare de control 
 
Corectitudinea rezolvarii temelor 
de casă 

20% 
 
 

20% 
 

10% 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

Înțelegerea obiectului şi metodei contabilităţii, a structurilor bilantiere de activ si pasiv; 
Înţelegerea principiului dublei reprezentări şi al dublei înregistrări; Explicarea rolului 
documentelor contabile; Întocmirea unei balanţe de verificare 

 
  Data completării   Titular de disciplină,         Titular de seminar, 
26 septembrie 2017      Lect. univ. dr. Gâdoiu Mihaela          Lect. univ. dr. Gâdoiu Mihaela 
 
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,     Director de departament,              Director de departament, 
 03 octombrie 2017          (prestator)           (beneficiar), 
      Conf. univ. dr. Bondoc  Daniela           Conf. univ. dr. Mihai Daniela 
 
 
 Director Centrul IFR 
                                                              Conf. univ. dr. Mădălina Brutu 

 
 


