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 de Vest din Timişoara
Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor
Departamentul de Contabilitate şi Audit
Contabilitate
Licenţă
Contabilitate şi informatică de gestiune

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
Contabilitate aprofundată C1CIG2206
2.2 Titularul activităţilor de curs
Prof. univ. dr. Mateș Dorel
2.3 Titularul activităţilor de seminar
Ec. dr. Bogdan Oana
2.4 Anul de studiu II 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
3.4 Total ore din planul de învăţământ
56
din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp:
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual
69
3.8 Total ore pe semestru
125
3.9 Numărul de credite
5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe




5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului
5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului

50% prezență
70% prezență

2
28
ore
21
9
14
0
25
0

6. Competenţele specifice acumulate




Definirea conceptelor, procedeelor și metodelor folosite în contabilitatea entității/ organizației, precum
și a factorilor economici, sociali și legislativi care influențează operațiunilor economico-financiare
Explicarea conceptelor, procedeelor și metodelor folosite în contabilitatea entității/organizației
Aplicarea conceptelor, procedeelor și metodelor folosite în contabilitatea entității/organizației pentru
înregistrarea operațiunilor economice
Evaluarea procedeelor și tehnicilor aplicabile înregistrării operațiunilor economice în contabilitate
Elaborarea unei proceduri de analiză, evaluare și înregistrare a operațiunilor economice în contabilitate
Definirea conceptelor, teoriilor și metodelor de bază pentru pregătirea informațiilor necesare întocmirii
de rapoarte financiar-contabile și/sau fiscale
Explicarea conceptelor, teoriilor și metodelor de bază pentru pregătirea informațiilor necesare
întocmirii de rapoarte financiar-contabile și/sau fiscale
Aplicarea conceptelor, teoriilor, principiilor și metodelor de bază pentru pregătirea informațiilor
necesare întocmirii de rapoarte financiar-contabile și/sau fiscale
Evaluarea procedeelor și instrumentelor de prelucrare a informațiilor necesare întocmirii de rapoarte
financiar-contabile și/sau fiscale
Întocmirea și prezentarea de rapoarte financiar-contabile și/sau fiscale



Nu este cazul

Competenţe profesionale









Competenţe transversale



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



Aprofundarea cunoașterii și înțelegerii principiilor și conceptelor
specifice contabilității financiare și dezvoltarea abilităților privind
folosirea în practica contabilă a acestora

7.2 Obiectivele specifice



Înțelegerea și aplicarea conceptelor-cheie privind politicile și
tratamentele contabile specifice diferitelor elemente din structura
situațiilor financiare
Angajarea raționamentului profesional în aplicarea conceptelor
tehnice prevăzute de reglementările legale în domeniul contabilității
Analiza efectelor tranzacțiilor și evenimentelor asupra poziției
financiare, performanțelor și trezoreriei societăților
Reflectarea în contabilitatea financiară a operațiunilor de fuziune,
divizare, lichidare, dizolvare a societăților





8. Conţinut
8.1 Curs
Necesitatea aprofundării contabilităţii financiare

Metode de predare
Prelegere și/sau prezentare multimedia

Aportul politicilor şi procedurilor contabile la
aprofundarea contabilităţii

Prelegere și/sau prezentare multimedia

Observaţii

Corectarea erorilor contabile şi identificarea
evenimentelor ulterioare datei bilanţului

Prelegere, dezbatere și/sau prezentare
multimedia

Aspecte particulare privind recunoaşterea şi evaluarea
imobilizărilor

Prelegere, dezbatere și/sau prezentare
multimedia

Politici şi tratamente contabile privind evaluarea,
reevaluarea amortizarea şi provizioanele pentru
dezafectarea imobilizărilor

Prelegere, dezbatere și/sau prezentare
multimedia

Recunoaşterea şi reflectarea în contabilitate a
contractelor de leasing

Prelegere, dezbatere și/sau prezentare
multimedia

Evaluarea, recunoaşterea şi contabilitatea operaţiunilor
particulare privind activele circulante

Prelegere, dezbatere și/sau prezentare
multimedia

Particularităţi privind evaluarea, recunoaşterea şi
contabilitatea datoriilor faţă de terţi

Prelegere, dezbatere și/sau prezentare
multimedia

Aspecte particulare privind evaluarea, recunoaşterea şi
contabilitatea capitalurilor proprii, subvenţiilor şi
provizioanelor
Particularităţi ale contabilităţii în agricultură

Prelegere, dezbatere și/sau prezentare
multimedia

Aspecte particulare privind contabilitatea în comerţ,
turism şi alimentaţie publică

Prelegere, dezbatere și/sau prezentare
multimedia

Particularităţi ale contabilităţii în construcţii

Prelegere, dezbatere și/sau prezentare
multimedia

Aspecte particulare privind contabilitatea în silvicultură

Prelegere, dezbatere și/sau prezentare
multimedia

Prelegere, dezbatere și/sau prezentare
multimedia

Bibliografie
1. Domil A., Mateș D.(coordonatori), Contabilitatea și gestiunea fiscală a entităților economice, Ed.
Eurostampa, Timișoara, 2016
2. Mateş D., Iosif A., Dumitrescu A. (coordonatori), Contabilitate financiară. Concepte de bază. Tratamente
specifice. Studii de caz, Ediția a II-a revizuită și adăugită, Ed. Mirton, Timișoara, 2012
3. Mateș Dorel (coordonator), Contabilitatea evenimentelor și tranzacțiilor între standarde, directive și
reglementări fiscale, Editura Mirton Timișoara, 2009
4. Jeter Debra C., Chaney P.K., Advanced Accounting, 5th Edition, J. Wiley&Sons, 2012
5. Ineovan, F, Dumitrescu, D., Contabilitate aprodundată, Editura Mirton, 2009
6. Matiș, D., Pop A., Contabilitate financiară, Ediția a III-a, Ed. Casa Cărţii de ştiinţă, Cluj-Napoca, 2010
7. Monger, R., Financial Accounting – a global approach, J. Wiley&Sons, 2010

8. Needles, B., Powers, M., Crosson, S., Principles of Accounting, Cengage Learning, 2011
9. Pântea, I.P., Bodea, Gh., Contabilitate financiară românească, Editura Intercredo, Deva, 2010
*** Ghid practic de aplicare a Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale și situațiile anuale
consolidate aprobate prin OMFP 1802/2014, CECCAR, București, 2015
*** Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, IFRS (2015) Editura CECCAR 2015
*** Directiva 2013/34/UE, Planul Contabil General și instituția reglementării contabile, care în România este
reprezentată prin Ministerul Finanțelor Publice
*** Legea contabilităţii nr. 82/1991, M.Of. nr. 454/2008, completate prin OUG nr. 79/2014, publicată în M.Of.
nr. 902/2014
*** Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, publicată în M.Of. nr. 688/2015 şi normele metodologice de
aplicare, publicată în M. Of. nr. 22/2016
*** Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea
sistemelor moderne de plată, publicată în M.Of. nr. 242/2015
*** Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în M.Of. nr. 547/2015
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Regulamentul (CE) NR. 1126/2008 al Comisiei Europene din 3 noiembrie
2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul
(CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului, IAS 1, art. 59
*** H.G. nr. 1 din 13 ianuarie 2016 (cu modificările și completările ulterioare) pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în M.Of. nr. 217/2016
*** O.M.F.P. 1436/28 august 2013 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru pâine și specialități de
panificație, publicat în M.Of. nr. 543/2013
*** O.M.F.P. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale
individuale și situațiile financiare anuale consolidate, publicat în M.Of. nr. 963/30.12.2014
*** O.M.F.P. 897/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a
principalelor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților, precum și de retragere sau
excludere a unor asociați din cadrul societăților, publicat în M. Of. nr. 711/2015
*** O.M.F.P. 4160 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile, publicat în M.Of. nr.
21/12.01.2016
*** O.U.G. nr. 79/2014 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, publicată în M. Of. nr.
902/2014
8.2 Seminar / laborator
Seminar organizatoric – recapitulare contabilitate
financiară
Studii de caz privind corectarea erorilor contabile şi
identificarea evenimentelor ulterioare datei bilanţului
Studii de caz privind recunoaşterea şi evaluarea
imobilizărilor

Metode de predare
Sintetizarea noțiunilor dobândite la
contabilitate financiară, studii de
caz
Studii de caz, rezolvarea de
exerciții și probleme
Studii de caz, rezolvarea de
exerciții și probleme

Studii de caz privind evaluarea, reevaluarea amortizarea

Studii de caz, rezolvarea de

Observaţii

şi provizioanele pentru dezafectarea imobilizărilor

exerciții și probleme

Studii de caz privind recunoaşterea şi reflectarea în
contabilitate a contractelor de leasing

Studii de caz, rezolvarea de
exerciții și probleme

Studii de caz privind evaluarea, recunoaşterea şi
contabilitatea operaţiunilor particulare privind activele
circulante
Studii de caz privind evaluarea, recunoaşterea şi
contabilitatea datoriilor faţă de terţi

Studii de caz, rezolvarea de
exerciții și probleme

Studii de caz privind evaluarea, recunoaşterea şi
contabilitatea capitalurilor proprii, subvenţiilor şi
provizioanelor
Studii de caz privind particularităţile contabilităţii în
agricultură

Studii de caz, rezolvarea de
exerciții și probleme

Studii de caz privind contabilitatea în comerţ, turism şi
alimentaţie publică

Studii de caz, rezolvarea de
exerciții și probleme

Studii de caz privind particularităţi ale contabilităţii în
construcţii

Studii de caz, rezolvarea de
exerciții și probleme

Studii de caz privind aspecte particulare ale contabilității
în silvicultură

Studii de caz, rezolvarea de
exerciții și probleme

Studii de caz, rezolvarea de
exerciții și probleme

Studii de caz, rezolvarea de
exerciții și probleme

Bibliografie
1. Domil A., Mateș D.(coordonatori), Contabilitatea și gestiunea fiscală a entităților economice, Ed.
Eurostampa, Timișoara, 2016
2. Mateş D., Iosif A., Dumitrescu A. (coordonatori), Contabilitate financiară. Concepte de bază. Tratamente
specifice. Studii de caz, Ediția a II-a revizuită și adăugită, Ed. Mirton, Timișoara, 2012
3. Mateș Dorel (coordonator), Contabilitatea evenimentelor și tranzacțiilor între standarde, directive și
reglementări fiscale, Editura Mirton Timișoara, 2009
4. Jeter Debra C., Chaney P.K., Advanced Accounting, 5th Edition, J. Wiley&Sons, 2012
5. Ineovan, F, Dumitrescu, D., Contabilitate aprodundată, Editura Mirton, 2009
6. Matiș, D., Pop A., Contabilitate financiară, Ediția a III-a, Ed. Casa Cărţii de ştiinţă, Cluj-Napoca, 2010
7. Monger, R., Financial Accounting – a global approach, J. Wiley&Sons, 2010
8. Needles, B., Powers, M., Crosson, S., Principles of Accounting, Cengage Learning, 2011
9. Pântea, I.P., Bodea, Gh., Contabilitate financiară românească, Editura Intercredo, Deva, 2010
*** Ghid practic de aplicare a Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale și situațiile anuale
consolidate aprobate prin OMFP 1802/2014, CECCAR, București, 2015

*** Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, IFRS (2015) Editura CECCAR 2015
*** Directiva 2013/34/UE, Planul Contabil General și instituția reglementării contabile, care în România este
reprezentată prin Ministerul Finanțelor Publice
*** Legea contabilităţii nr. 82/1991, M.Of. nr. 454/2008, completate prin OUG nr. 79/2014, publicată în M.Of.
nr. 902/2014
*** Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, publicată în M.Of. nr. 688/2015 şi normele metodologice de
aplicare, publicată în M. Of. nr. 22/2016
*** Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea
sistemelor moderne de plată, publicată în M.Of. nr. 242/2015
*** Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în M.Of. nr. 547/2015
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Regulamentul (CE) NR. 1126/2008 al Comisiei Europene din 3 noiembrie
2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul
(CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului, IAS 1, art. 59
*** H.G. nr. 1 din 13 ianuarie 2016 (cu modificările și completările ulterioare) pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în M.Of. nr. 217/2016
*** O.M.F.P. 1436/28 august 2013 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru pâine și specialități de
panificație, publicat în M.Of. nr. 543/2013
*** O.M.F.P. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale
individuale și situațiile financiare anuale consolidate, publicat în M.Of. nr. 963/30.12.2014
*** O.M.F.P. 897/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a
principalelor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților, precum și de retragere sau
excludere a unor asociați din cadrul societăților, publicat în M. Of. nr. 711/2015
*** O.M.F.P. 4160 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile, publicat în M.Of. nr.
21/12.01.2016
*** O.U.G. nr. 79/2014 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, publicată în M. Of. nr.
902/2014

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


Conţinutul disciplinei este coroborat cu programa examenului privind accesul la profesia de expert
contabil elaborată de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.4 Curs

Răspunsurile la examen

10.5 Seminar /
laborator

Testare periodică prin lucrări de
control
Testare continuă pe parcursul

10.2 Metode de
evaluare
Examinare scrisă

10.3 Pondere din
nota finală
70%

Verificare scrisă

15%

Verificare orală

15%

semestrului
10.6 Standard minim de performanţă
 Elaborarea unor monografii contabile

Data completării
05.10.2016

Semnătura titularului de curs
Prof.univ.dr. Dorel Mateș

Data avizării în catedră/departament
05.10.2016

Semnătura titularului de seminar
Conf.univ.dr. Aura Emanuela Domil
Ec. drd. Oana Bogdan

Semnătura şefului catedrei/departamentului
Prof.univ.dr. Ovidiu Constantin Bunget

