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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 Timișoara
Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor
Contabilitate și Audit
Economie și Afaceri Internaționale
Licență
Economie și Afaceri Internaționale / Economist

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
BAZELE CONTABILITĂȚII (EAI1EAI1104)
2.2 Titularul activităţilor de curs
Conf. univ. dr. IMBRESCU Carmen-Mihaela
2.3 Titularul activităţilor de seminar
Conf. univ. dr. IMBRESCU Carmen-Mihaela
2.4 Anul de studiu 1
2.5 Semestrul
1
2.6 Tipul de evaluare
E 2.7 Regimul disciplinei

DI

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
89
3.8 Total ore pe semestru
150
3.9 Numărul de credite
6

2
28
ore
35
27
27
2
3
0

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



Prezența la activitățile didactice de minim 50%

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului



Prezența la activitățile didactice de minim 70%
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Competențe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate



C1 Realizarea de studii/analize privind mediul de afaceri.
C3 Derularea afacerilor internaționale potrivit clauzelor contractuale.



CT1 Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei
strategii de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă.
CT3 Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și
tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare.



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



7.2 Obiectivele specifice




Cunoașterea, înțelegerea conceptelor, teoriilor și metodelor specifice
contabilității în vederea evidențierii, cunoașterii elementelor de
patrimoniu, a tranzacțiilor, evenimentelor și rezultatelor obținute de
societățile comerciale.
Însușirea principiilor, procedeelor și instrumentelor specifice
contabilității pentru reflectarea poziției financiare unei societăți
comerciale;
Utilizarea informațiilor furnizate de contabilitate în procesul
decizional în vederea proiectării unor variante de analiză a afacerilor.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Metode de predare
Observaţii
1. Necesitatea și evoluția contabilității în lumea afacerilor Prelegere și prezentare multimedia
2. Obiectivul principal și obiectul de studiu al
Prelegere și prezentare multimedia
contabilității
3. Concepte și procedee de bază utilizate în contabilitate
Prelegere și prezentare multimedia
4. Recunoașterea contabilă a principalelor operațiuni și
Prelegere
tranzacții
5. Utilitatea informațiilor contabile
Prelegere și prezentare multimedia
Bibliografie
1. Pereș I. (coordonator), Mateș D., Caciuc L., Iosif A., Pereș C., Imbrescu C., Moraru M., Domil A., Dumitrescu
A., Cotleț B., Bazele contabilității, Editura Mirton, Timișoara, 2011;
2. Megan O., Cotleț D., Instrumente şi proceduri utilizate în raportarea financiară, Editura Mirton, Timișoara,
2010;
3. Caraiani C., Dumitrana M. (coordonatori), Bazele contabilității, ediția a IV a, Editura Universitară, București,
2010;
4. Caciuc L., Megan O., Bazele contabilităţii. Noţiuni teoretice şi aplicaţii, Ed. Mirton, Timişoara, 2009;
5. Horomnea E., Fundamentele ştiinţifice ale contabilităţii. Doctrină. Concepte. Lexicon, Editura Tipo Moldova,
Iaşi, 2008;
6. Imbrescu C., Bazele contabilităţii, Editura Mirton, Timişoara, 2008;
7. Caciuc L., Imbrescu C., Megan O., Bazele teoretice ale contabilităţii, Editura Mirton, Timişoara, 2006;
8. Pereş I., Mateş D., Pereş C., „Bazele contabilităţii”, Editura Mirton, Timişoara, 2005;
9. Caciuc L., Megan O., „Bazele contabilităţii”, Editura Mirton, Timişoara, 2005;
10. xxx, Legea Contabilității nr.82/1991 republicată în M.O. nr.454/18.06.2008 și modificată prin O.U.G. nr.
37/2011;
11. xxx, Ordinul nr. 3.512 privind documentele financiar-contabile publicat în M.O. nr. 870/23.12.2008 și
modificat prin Ordinul nr. 2.869/2010.
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8.2 Seminar
1. Seminar organizatoric

2. Utilitatea contabilității în mediul de
afaceri
3. Obiectul de studiu al contabilității și
metoda sa de cercetare

4. Bilanțul și contul de rezultate –
modele de prezentare a poziției
financiare și a performanței entității

5. Contul și dubla înregistrare
6. Analiza și funcționarea conturilor

Metode de predare
Formarea grupurilor de lucru cu scopul de a
consolida abilitățile necesare pentru lucrul în
echipă (comunicarea, rezolvarea unor probleme
date și administrarea timpului);
Discuții de grup privind rezolvarea unui studiu de
caz referitor la stabilirea deciziilor minimale ce
urmează a fi adoptate de către diverși utilizatori de
informații contabile
Discuții de grup privind rezolvarea unor studii de
caz referitoare la:
- recunoașterea activelor imobilizate, activelor
circulante materiale și activelor circulante bănești
deținute de către entitățile luate în studiu, ținând
seama de obiectul de activitate al acestora;
- recunoașterea creanțelor și datoriilor unei entități
de referință.
Discuții de grup referitoare la principiile și
procedeele metodei contabilității
Rezolvarea unei aplicații referitoare la:
- construirea bilanțului în formă orizontală, cu
ordonarea elementelor poziţiei financiare în mod
raţional, ţinând seama de criteriile de generalizare
cunoscute;
- demonstrarea influenței operațiunilor asupra
bilanțului, prin întocmirea unor bilanțuri
succesive;
- scrierea ecuațiilor de modificare a poziției
financiare și indicarea tipului operațiunii.
Rezolvarea unei aplicații referitoare la influența
operațiunilor asupra bilanțului și legătura care se
stabilește cu sistemul de conturi
Rezolvarea unor studii de caz care să ilustreze
mecanismul de funcționare a conturilor și logica
înregistrărilor contabile cu privire la:
- procedura de constituire a unei entități;
- imobilizările corporale și procesul de depreciere
ireversibilă;
- stocurile de materii prime, materiale
consumabile, produse finite și mărfuri;
- salariile datorate de către o entitate și
principalele obligații atașate acestora;
- taxa pe valoarea adăugată generată în amonte și
în aval, concomitent la două entități;
- impozitul pe profit.
Rezolvarea unei monografii contabile, inclusiv
întocmirea balanței de verificare

Observaţii

7.
Documentarea
operațiilor
economice,
evenimentelor
și
tranzacțiilor; centralizarea și controlul
datelor înregistrate în conturi prin
balanța de verificare
8. Evaluarea și calculația
Discuții de grup
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9. Inventarierea – procedeu de Discuții de grup
determinare a situației reale a
patrimoniului
10. Utilitatea informațiilor contabile
Discuții de grup
Bibliografie
1. Popa I.E., Briciu S., Oprean I., Bunget O., Pereș C., Pete Ș., Bazele contabilității. Aplicații practice, Editura
Economică, București, 2009;
2. Pereş I., Mateş D., Popa I. E., Pereş C., Domil A., Bazele contabilităţii. Concepte şi aplicaţii practice , Editura
Mirton, Timişoara, 2009;
3. Pereş I., Mateş D., Pereş C., Domil A., Dumitrescu A., Bazele contabilităţii. Concepte. Modele. Aplicaţii,
Manual pentru învăţământ la distanţă - anul I, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2008;
4. Pereş I., Mateş D., Iosif A., Pereş; C., Domil A., Bazele contabilităţii. Concepte. Modele. Aplicaţii, Manual
pentru învăţământ la distanţă - anul I, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2007;
5. Ristea M., Dumitru C.G., Bazele contabilităţii. Noţiuni de bază, probleme, studii de caz, teste grilă şi
monografie, Editura Universitară, Bucureşti, 2006;
6. xxx, Ordinul nr. 3.055 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu
directivele europene publicat în M.O. nr. 766/10.11.2009 și modificată prin Ordinele nr. 2.869/2010, nr.
2.239/2011, nr. 2.382/2011 și nr. 1.118/2012;
7. xxx, Ordinul nr. 2.861 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor
de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii publicat în M.O. nr. 704/20.10.2009.

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


Formarea deprinderilor care să asigure profesionalism, imparțialitate și independență ca bază pentru
dezvoltarea profesională și științifică

10. Evaluare
10.1 Criterii de evaluare
10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală
Testarea cunoștințelor teoretice Examen scris-oral
70%
Evaluarea sumativă a
Verificare scrisă
15%
cunoștințelor teoretice
10.5 Seminar
Elaborarea unei monografii
Verificare monografie
7,5%
contabile
Evaluarea sumativă a
Verificare orală
7,5%
abilităților practice
10.6 Standard minim de performanţă
 Realizarea unui studiu monografic privind evidența contabilă la o societate comercială.
Tip activitate
10.4 Curs

Data completării
01.10.2014

Semnătura titularului de curs
Conf. univ. dr. IMBRESCU Carmen

Data avizării în departament
03.10.2014
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Semnătura titularului de seminar
Conf. univ. dr. IMBRESCU Carmen

Semnătura şefului departamentului
Conf. univ.dr. BUNGET Ovidiu-Constantin
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