
 
 

 

 FIŞA DISCIPLINEI 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Contabilitate financiara 

2.2 Titularul activităţilor de curs  

2.3 Titularul activităţilor de seminar  

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul  II 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Ob 

 
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 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care:   3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 40 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

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

Tutoriat  2 

Examinări 7 

Alte activităţi...................................  

3.7 Total ore studiu individual 69 

3.8 Total ore pe semestru 125 

3. 9 Numărul de credite 5 

 

 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 

1.2 Facultatea Economie şi Administrarea Afacerilor 

1.3 Departamentul Administrarea Afacerilor 

1.4 Domeniul de studii  Finanțe 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii Finanțe și Bănci 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum    Contabilitate, Matematici aplicate in economie, Microeconomie 

4.2 de competenţe   

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a 
cursului  

  

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

  

6. Competenţele specifice acumulate  
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Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în 
entităţile/organizaţiile private şi publice;  
Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme economico-financiare;  
Realizarea de lucrări de natură economico-financiară la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice;  
Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii financiare specifice entităţilor/organizaţiilor private şi publice;  
Implementarea planurilor şi bugetelor la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice;  
Aplicarea deciziilor financiare în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi publice 



 
 

 

 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 

1.Introducere in Contabilitatea financiara-obiect si metoda se 
studiu. 

Prelegere 
 

2. Contabilitatea capitalurilor proprii si provizioanelor. Prelegere, studii de caz  

3. Contabilitatea capitalurilor imprumutate. Prelegere, studii de caz  

4. Contabilitatea imobilizarilor necorporale si corporale. Prelegere, studii de caz  

5. Contabilitatea imobilizarilor financiare. Prelegere, studii de caz  

6. Contabilitatea stocurilor. Prelegere,studii de caz  

7. Contabilitatea creantelor comerciale. Prelegere, studii de caz  

8. Contabilitatea datoriilor comerciale. Prelegere, studii de caz  

9. Contabilitatea datoriilor salariale si sociale. Prelegere, studii de caz  

10. Contabilitatea datoriilor si creantelor fiscale. Prelegere, studii de caz  

11. Contabilitatea datoriilor si creantelor din cadrul grupului de 
firme. 

Prelegere, studii de caz 
 

12. Contabilitatea trezoreriei. Prelegere, studii de caz  

13. Contabilitatea cheltuielilor si veniturilor. Prelegere, studii de caz  

14. Lucrarile contabile de inchidere a exercitiului financiar. Prelegere,  studii de caz  

Bibliografie 
1. Violeta Isai - “Contabilitate financiara”, Ed Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2003; 
2. Pantea I.P, Bodea Ghe.  – „Contabilitatea financiara”, Ed. Intelcredo, Deva, 2014; 
3. Ristea M, Dumitru C.G, Ioanas C, Irimescu A. – “Contabilitatea societatilor comerciale” vol.I-II, Ed. 

Universitara, Bucureşti, 2009. 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

1.Introducere in Contabilitatea financiara-obiect si metoda se 
studiu. 

Studii de caz 
 

2. Contabilitatea capitalurilor proprii si provizioanelor. Studii de caz  

3. Contabilitatea capitalurilor imprumutate. Studii de caz  

4. Contabilitatea imobilizarilor necorporale si corporale. Studii de caz  

5. Contabilitatea imobilizarilor financiare. Studii de caz  

6. Contabilitatea stocurilor. Studii de caz  

7. Contabilitatea creantelor comerciale. Studii de caz  

8. Contabilitatea datoriilor comerciale. Studii de caz  

9. Contabilitatea datoriilor salariale si sociale. Studii de caz  
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 Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, 
eficientă şi responsabilă;  
Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi 
muncă eficientă în cadrul echipei;  
Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare 
pentru propria dezvoltare. 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Dezvoltarea capacitatii studenţilor de a inregistra principalele operatiuni 
economice in contabilitatea firmei si de a intocmi situatiile financiare lunare si 
anuale. 

7.2 Obiectivele specifice  - Inregistrarea cronologica a operatiunilor privind: capitalurile, imobilizarile, 
stocurile, creantele, datoriile, trezoreria, cheltuielile, veniturile si rezultatele; 
-Inregistrarea sistematica in conturi si completarea Registrelor contabile; 
-Intocmirea Balantei de verificare; 
-Intocmirea Situatiilor financiare anuale( Bilant, Cont de profit si pierdere si 
Note explicative). 



 
 

 

10. Contabilitatea datoriilor si creantelor fiscale. Studii de caz  

11. Contabilitatea datoriilor si creantelor din cadrul grupului de 
firme. 

Studii de caz 
 

12. Contabilitatea trezoreriei. Studii de caz  

13. Contabilitatea cheltuielilor si veniturilor. Studii de caz  

14. Lucrarile contabile de inchidere a exercitiului financiar. Studiu de caz  

Bibliografie 
1 Violeta Isai - “Aplicatii de Contabilitate financiara”, Ed Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2003; 
2. Rentrop&Straton– „Cartea verde a contabilitatii”, Bucuresti, 2014. 

 

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs 

Prezenţa la activitatea 
didactică (curs) 
Nivelul de cunoştinţe 
Capacitatea de analiză 
Gradul de asimilare a 
limbajului de specialitate, 
logica 

Observaţie sistemică, investigaţia 10% 

 Evaluare orala  80% 

10.5 Seminar/laborator 

Prezenţa la activitatea 
didactică (seminar) 
 
Capacitatea de aplicare 
practică a cunoştinţelor 
învăţate 
Interesul pentru studiu 
individual 

Observaţie sistemică, investigatia 10% 

   

10.6 Standard minim de performanţă 

 Cunoasterea modului de inregistrare a principalelor operatiuni contabile pe clase de conturi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 In vederea stabilirii continuturilor disciplinei, se organizeaza intalniri cu reprezentantii mediului de afaceri si cu 
alte cadre didactice din domeniu, titulare la universitati din tara. 


