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

Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi
Economie
Ştiinţe Economice
Finanţe
Licenţă
Finanţe și Bănci

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de studiu I
2.5 Semestrul

I

Bazele contabilităţii
Lect. Dr. Gheorghe Florea
Lect. Dr. Gheorghe Florea
E.
2.6 Tipul de evaluare

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
3.4 Total ore din planul de învăţământ
56 din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar / laborator
3.7 Distribuţia fondului de timp
Participare la orele de curs şi seminar
Studiul după manual / suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.8 Total ore studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite

2
28
ore
56
40
10
15
2
2
125
5

4. Precondiţii (dacă este cazul)
4.1 De curriculum
4.2 De competenţe

Nu este cazul.
Nu este cazul.

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare
a cursului

5.2. de desfăşurare
a seminarului

• Studenţii trebuie să răspundă solicitărilor cadrului didactic de implicare în
dezbaterile legate de temele prelegerilor şi de a răspunde la întrebările care privesc
disciplina predată.
• Telefoanele mobile ale acestora trebuie trecute pe modul silenţios.
• În cadrul orelor de seminar, cadrul didactic va înainta teme pe care studenţii
trebuie să le realizeze şi prezinte la solicitarea cadrului didactic.
• Pe parcursul desfăşurării orelor de seminar, studenţii trebuie să se implice activ
din proprie iniţiativă/la solicitarea cadrului didactic în rezolvarea aplicaţiilor
practice propuse şi în formularea de răspunsuri la întrebările puse de către cadrul
didactic/colegi referitoare la problematica abordată/studiată.

6. Competenţele specifice acumulate
Competenţe C1.1. Definirea conceptelor, procedeelor şi
metodelor folosite în contabilitatea
profesionale
entităţii/organizaţiei, precum şi a factorilor economici, sociali şi legislativi care
influenţează operaţiunile economico-financiare
C1.3. Aplicarea concepte-lor, procedeelor şi metodelor folosite în contabilitatea
entității/organizaţiei pentru înregistrarea operaţiunilor economice.
C3.3. Aplicarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor de bază pentru pregătirea
informaţiilor necesare întocmirii de rapoarte financiar-contabile și/sau fiscale
Competenţe CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii
transversale
de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general
al disciplinei
7.2 Obiectivele specifice

• Asigurarea unei baze de cunoştinţe generale de contabilitate, necesare viitorilor
economişti care vor activa în acest domeniu.
• Însuşirea conceptelor, metodelor şi tehnicilor practicate în domeniul contabilităţii
agenţilor economici.
• Înţelegerea conceptului de patrimoniu în sens economic şi a modului în care
acesta se transformă în cadrul ciclului de exploatare.
• Abilitatea de a aplica raţionamentul profesional în analiza operaţiilor economice
şi/sau financiare la nivel de agent economic.
• Reflectarea în contabilitatea entităţilor patrimoniale a operaţiilor economice
şi/sau financiare.
• Capacitatea de a întocmi, prezenta şi analiza situaţiile financiare ale unităţilor
patrimoniale.

8. Conţinuturi
8. 1 Curs (teme, număr de ore, bibliografie)
Universul contabilităţii: entitatea patrimonială (tipologie,
organizare, părţi interesate)
Obiectul contabilităţii

Metode de predare
Prelegere intensificată,
dezbatere
Prelegere intensificată,
dezbatere
Metoda contabilităţii
Prelegere intensificată,
dezbatere, problematizare
Modele de bază privind situaţia patrimoniului şi a rezultatului Prelegere intensificată,
obţinut
dezbatere
Partida dublă - principiu fundamental al contabilităţii. Contul Prelegere intensificată,
- procedeu al dublei înregistrări
dezbatere, problematizare
Conţinutul economic şi funcţia contabilă a principalelor Prelegere intensificată,
conturi utilizate în contabilitatea financiară
dezbatere, problematizare
Balanţa de verificare
Prelegere intensificată,
dezbatere, problematizare
Inventarierea patrimoniului (elementelor de activ şi de pasiv) Prelegere intensificată,
dezbatere, problematizare
Lucrările contabile de închidere a exerciţiului financiar.
Prelegere intensificată,
dezbatere, problematizare
Situaţiile financiare ale unităţilor patrimoniale (redactarea, Prelegere intensificată,
verificarea şi certificarea conturilor anuale)
dezbatere, problematizare

Observaţii
1 prelegere
1 prelegeri
2 prelegeri
1 prelegere
2 prelegeri
3 prelegeri
1 prelegere
1 prelegere
1 prelegere
1 prelegere

Bibliografie:
a) referinţe principale (bibliografie minimală):
1. Brabete V., Drăgan, C., Bazele contabilităţii conforme cu directivele europene, Editura Universitaria,
Craiova, 2011.
2. Budugan D., Georgescu I., Pavaloaia L., Bazele contabilităţii. Cadrul conceptual şi aplicaţii, Editura

Universităţii "Al. I. Cuza" Iaşi, 2014.
3. Florea, G., Lazăr, G., Bazele contabilităţii, Editura Performantica, Iaşi, 2011.
4. Florea, G., Bazele contabilităţii, suport de curs, an universitar 2019-2020.
5. Horomnea, E., Fundamentele ştiinţifice ale contabilităţii. Doctrină, Concepte. Lexicon., Editura Tipo
Moldova, Iaşi, 2008.
6. Lungu C, Caraiani C, Introducere in contabilitate, Ediţia a 3-a, Editura ASE, Bucureşti, 2018.

7. Matiş D., Bazele contabilității. Fundamente și premise pentru un raționament profesional
autentic, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj Napoca, 2010.

8. Popa, I. E., Cardoş, V. D., Ienciu, A. I., Şpan, G. A., Martinez Garcia, F. J, Del Corte, J. M., Bazele
contabilităţii. Aplicaţii practice în entităţile din România, Editura Intelcredo, Deva, 2011.
b) referinţe suplimentare (bibliografie extinsă / opţională):
1. Needles, B., Henry R. Anderson, H., Caldwell, J., Principiile de bază ale contabilităţii, Ediţia a V-a,
Editura ARC, Chişinău, 2001.
8. 2 Seminar / laborator (teme, număr de ore, bibliografie)
Metode de predare
Observaţii
Seminar organizatoric; Abordarea conceptuală şi practică a
Prelegere, dezbatere,
1 seminar
patrimoniului entităţii ca obiect de studiu al contabilităţii.
problematizare
Conceptul de bilanţ. Dubla reprezentare a patrimoniului cu
Dezbatere, exerciţiu şi
1 seminar
ajutorul bilanţului. Abordarea conceptuală şi practică a
problematizare bazate pe
principalelor structuri patrimoniale.
aplicaţii practice
Activele entităţii patrimoniale.
Dezbatere, exerciţiu şi
1 seminar
problematizare bazate pe
aplicaţii practice
Pasivele entităţii patrimoniale.
Dezbatere, exerciţiu şi
1 seminar
problematizare bazate pe
aplicaţii practice
Influenţa operaţiilor economice asupra patrimoniului şi
Dezbatere, exerciţiu şi
1 seminar
reflectarea lor în bilanţ.
problematizare bazate pe
aplicaţii practice
Rezultatul patrimonial al activităţii entităţii. Elementele
Dezbatere, exerciţiu şi
1 seminar
contului de rezultat (profit şi pierdere). Recunoaştere şi
problematizare bazate pe
evaluare în contabilitate.
aplicaţii practice
Abordarea conceptuală şi practică a contului (noţiune,
Dezbatere, exerciţiu şi
1 seminar
structură, reguli de funcţionare).
problematizare bazate pe
aplicaţii practice
Înregistrarea cronologică şi sistematică. Registrul Jurnal şi
Dezbatere, exerciţiu şi
5 seminarii
Registrul Cartea-mare. Aplicaţii practice. Monografie
problematizare bazate pe
contabilă.
aplicaţii practice
Balanţa de verificare. Clasificare. Întocmire. Identificarea
Exerciţiu şi problematizare 1 seminar
erorilor de înregistrare cu ajutorul balanţei de verificare.
bazate pe aplicaţii practice
Aplicaţii practice.
Aplicaţii practice de sinteză (Lucrări de închidere a
Dezbatere, exerciţiu şi
1 seminar
exerciţiului financiar. Întocmirea situaţiilor financiare
problematizare bazate pe
periodice). Evaluarea seminarului de către studenţi.
aplicaţii practice
Bibliografie:
a) referinţe principale (bibliografie minimală):
1. Caraiani, C., Dumitrana, M., Bazele contabilităţii. Aplicaţii şi studii de caz, Editura Universitară,
Bucureşti, 2010.
2. Florea, G., Lazăr, G., Bazele contabilităţii, Editura Performantica, Iaşi, 2011.
3. Horomnea E., Budugan D., Georgescu I., Istrate, C., Pavaloaia L., Rusu, A., Introducere în contabilitate.
Concepte şi aplicaţii, Editura TipoMoldova, Iaşi, 2016.
4. Manea, L., Nichita, M. E., Irimescu, A., Rapcencu, C., Introducere în contabilitate. Aplicaţii şi studii de
caz, Editura ASE, Bucureşti, 2017.
5. Matiş D., Bazele contabilității. Fundamente și premise pentru un raționament profesional autentic, Editura

Casa Cărții de Știință, Cluj Napoca, 2010.
6. Popa, I. E., Cardoş, V. D., Ienciu, A. I., Şpan, G. A., Martinez Garcia, F. J, Del Corte, J. M., Bazele
contabilităţii. Aplicaţii practice în entităţile din România, Editura Intelcredo, Deva, 2011.
b) referinţe suplimentare (bibliografie extinsă / opţională):
1. Needles, B., Henry R. Anderson, H., Caldwell, J., Principiile de bază ale contabilităţii, Ediţia a V-a,
Editura ARC, Chişinău, 2001.
***OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.
***OMFP nr. 2861.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.
9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
La stabilirea conținutului formativ al disciplinei, s-au fost avute în vedere standardele de educație în
domeniul profesiei contabile emise de IASB, cerințele organismelor profesionale naționale CECCAR și
CAFR pe linia accesului la profesiile de expert contabil și auditor financiar, precum și recomandările
rezultate din consultările cu reprezentanţii mediului economic.
10. Evaluare
10.3 Pondere
în nota finală
10.4 Curs
Examen
constând
în
70
• Capacitatea de a înţelege şi utiliza corect
metodele, procedeele şi instrumentele rezolvări de aplicaţii practice
şi răspunsuri la întrebări din
specifice contabilităţii.
teoria predată.
• Recunoaşterea structurilor patrimoniale.
• Aplicarea tehnicilor şi procedurilor
specifice de înregistrare în contabilitatea
entităţilor patrimoniale, cu ocazia rezolvării
aplicaţiilor practice în cadrul seminarului
ori a temelor individuale/de grup.
10.5 Seminar
30
• Implicarea în pregătirea şi desfăşurarea Evaluarea participării active
la rezolvarea aplicaţiilor
activităţilor de seminar.
• Înţelegerea
problematicii
specifice practice.
Teste de verificare
domeniului tratate la cursuri și seminarii;
• Înţelegerea modului de rezolvare a studiilor asemănătoare aplicaţiilor
derulate la seminarii
de caz propuse
• Capacitatea de susţinere a raţionamentului precedente.
Teme/studii de caz propuse
contabil specific şi a argumentelor proprii.
ca activitate individuală cu
precizarea cerinţelor impuse.
10.6 Standard minim de performanţă
Pentru promovare, nota finală trebuie sa fie minim 5.
Cunoaşterea principalelor operaţiuni întâlnite în activitatea instituţiilor publice şi modalitatea concretă de
înregistrare a acestora în contabilitate.
Comunicarea informaţiilor utilizând corect limbajul de specialitate.
Tip de activitate 10.1 Criterii de evaluare

Data completării:
25.09.2019
Data avizării în Departament
30.09.2019

Semnătura titularului de curs

10.2 Metode de evaluare

Semnătura titularului de seminar

Semnătura Directorului de Departament

