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Categoria formativă a disciplinei
DS
DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DU-umanistă
Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI-impusă, DO-opţională, DL-liber aleasă (facultativă)

Discipline
anterioare

Obiective

Conţinut
(descriptori)

Obligatorii
(condiţionate)

-

Recomandate

-

DI

- Dezvoltarea capacităţii studentului de a construi şi utiliza corect şi eficient
informaţia contabilă la nivelul entităţilor
- Cunoaşterea fundamentelor teoretice ale obiectului şi metodei de studiu a
contabilităţii;
- Cunoaşterea principiilor, procedeelor şi instrumentelor contabile utilizate în
reflectarea existenţei şi mişcărilor elementelor patrimoniale precum şi a
rezultatelor obţinute în urma activităţii desfăşurate;
- Formarea unei atitudini epistemice deschise în domeniul contabilităţii.
Studiu individual (SI)
1. Introducere în contabilitate. Definirea contabilităţii. Organizarea sistemului
informaţional economic. Structura sistemului informaţional economic.
Contabilitatea – componentă principală a evidenţei economice. Sarcinile, funcţiile
şi felurile contabilităţii. Principii contabile
2. Rapoartele financiare şi comunicarea informaţiilor contabile. Concepţii cu
privire la obiectul contabilităţii. Ecuaţia fundamentală a contabilităţii. Situaţia
poziţiei financiare (active, capitaluri proprii şi datorii). Structuri rectificative şi de
regularizare. Situaţia rezultatului global (cheltuieli, venituri şi rezultate). Aspecte
generale privind metoda contabilităţii. Procedeele metodei contabilităţii.
Principiile metodei contabilităţii.
3. Sistemul informaţional contabil. Documentele contabile. Importanţa,
conţinutul şi funcţiile. documentelor contabile. Clasificarea documentelor.
Documentele justificative Documentele de prelucrare contabilă. Documentele de
sinteză contabilă. Inventarierea şi evaluarea în contabilitate. Noţiunea şi funcţiile
inventarierii. Clasificarea inventarierilor. Etapele inventarierii. Inventarierea şi
evaluarea în contabilitate. Necesitatea formele evaluării. Costurile, preţurile şi
tarifele folosite în evaluare. Reevaluarea în contabilitate.
4. Dubla reprezentare a situaţiei poziţiei financiare cu ajutorul bilanţului.
Trăsăturile şi rolul bilanţului. Prezentarea prin bilanţ a structurii activelor,
datoriilor şi capitalurilor proprii. Reflectarea în bilanţ a modificărilor generate de
tranzacţiile economice. Felurile bilanţului. Reguli de întocmire a bilanţului .

5. Sistemul de contabilitate în partidă dublă. Definirea şi necesitatea contului.
Funcţiile şi forma conturilor. Elementele contului. Regulile de funcţionare a
conturilor. Dubla înregistrare şi corespondenţa conturilor. Analiza contabilă a
tranzacţiilor şi reflectarea lor în contabilitate. Clasificarea conturilor.
Reglementarea contabilă
Activităţi tutoriale (AT)
AT1. Introducere în contabilitate. Obiectul contabilităţii. Clarificarea
răspunsurilor la testele de evaluare aferente modulelor 1 şi 2.
AT2. Metoda contabilităţii. Documentele contabile Clarificarea răspunsurilor la
testele de evaluare aferente modulului 2 şi 3.
AT3. Inventarierea şi evaluarea în contabilitate. Dubla reprezentare a situaţiei
poziţiei financiare cu ajutorul bilanţului . Clarificarea răspunsurilor la testele de
evaluare aferente modulului 4.
AT4. Sistemul de contabilitate în partidă dublă. Clarificarea răspunsurilor la
testele de evaluare aferente modulului 5.
Teme de control (TC)
TC1. Tema de control aferentă unităţii de studiu 1
TC2. Tema de control aferentă unităţii de studiu 2
TC3. Tema de control aferentă unităţii de studiu 3
TC4. Tema de control aferentă unităţii de studiu 4
TC5. Tema de control aferentă unităţii de studiu 5
Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, LP - lucrări de control)
- răspunsuri la examen/colocviu/lucrări practice
Stabilirea notei - activităţi aplicative atestate/laborator/lucrări practice/proiect etc.
finale
- teste pe parcursul semestrului
(procentaje)
- teme de control
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Lista
materialelor
didactice
necesare

Coordonator
de disciplină

- pentru susţinerea cursului: slide-uri, materiale informative
- pentru cursanţi: suport de curs în format editat , platforma moodle
- echipamente tehnice: laptop, videoproiector
- echipamente de moderare: flipchart, ecran proiecţie

Grad didactic, titlul, prenume, numele

Semnătură

Prof. univ. dr. Cenar Iuliana
Legenda: SI - studiu individual, TC - teme de control, AT - activităţi tutoriale, AA - activităţi aplicative
aplicate

