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FISA DISCIPLINEI 
 

Denumirea disciplinei ELEMENTE DE CONTABILITATE 
Codul 
disciplinei 

D.D.2.3.14. 

Anul de studiu II Semestrul* III Tipul de evaluare finală (E / V / C) C 

Categoria formativă a disciplinei  

DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DU-umanistă 
DE 

Regimul disciplinei {Ob-obligatorie, Op-opţională, F- facultativă} Op Numărul de credite 3 

Total ore din planul de învăţământ 28 Total ore studiu individual 28 Total ore pe semestru 56 

Titularul disciplinei Prof. univ. dr. Ion Bucur 

* Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru 
  

Facultatea DREPT 

 
 

Numărul total de ore (pe semestru) din 
planul de învăţământ 

(Ex: 28 la C dacă disciplina are curs de  
14_săptămâni x 2_h_curs pe săptămână) 

Departamentul DREPT PRIVAT 

Domeniul fundamental de 
ştiinţă, artă, cultură 

ŞTIINŢE  JURIDICE 

Domeniul pentru studii 
universitare de licenţă 

DREPT 
 
 

 
Total 

 
C** 

 
S 

 
L 

 
P 

Direcţia de studii  
 
 28 28 - - - 

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice  
  

 
Discipline  
anterioare 

Obligatorii 
(condiţionate) 

 

- 

 

Recomandate 

 

- 

 

 
 

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului 
(completaţi cu zero activităţile care  nu sunt cerute)  

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 8  8. Pregătire prezentări orale 0 

2. Studiu după manual, suport de curs 2  9. Pregătire examinare finală 10 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 2  10. Consultaţii 4 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 2  11. Documentare pe teren 0 

5. Activitate specifică de pregătire  
SEMINAR şi/sau LABORATOR 

0  12. Documentare pe INTERNET 0 

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc. 0  13. Alte activităţi … 0 

7. Pregătire lucrări de control 0  14. Alte activităţi … 0 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 28 
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Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa domeniului de licenţă şi fişa specializării) 

Competenţe specifice 

disciplinei 

1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor specifice 
disciplinei) 

 Analiza şi explicarea principiilor generale ale contabilităţii, pentru a face posibilă 
conlucrarea dintre jurişti şi contabili în procesul administrării auditului financiar şi a 
expertizei contabile. 

  Explicarea bazei juridice şi contabilităţii în România, pe baza Legii nr. 82/1991, republicată, 
şi a actelor normative care încorporează Directivele europene în domeniul şi Standardele 
Internaţionale de Contabilitate 

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi 
a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei) 

 Expunerea şi dezbaterea problemelor şi procedeelor de bază ale contabilităţii 

 Explicarea modului de funcţionare a conturilor 

3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice 
specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare) 

 Deprinderea unor noţiuni elementare de contabilitate 

 Dezvoltarea unei gândiri contabile necesare studiului proceselor contabile şi 
interdependenţelor acestora cu formele juridice 

4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile fata de domeniul ştiinţific / 
cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem 
de valori culturale, morale şi civice / valorificarea optima şi creativa a propriului potenţial în 
activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice 
/ angajarea  în relaţii de parteneriat cu alte persoane - instituţii cu responsabilităţi similare / 
participarea la propria dezvoltare profesională) 

  Formarea capacităţii de înţelegere a proceselor şi fenomenelor contabile  

 Formarea capacităţii de înţelegere a interdependenţelor dintre acestea şi principiile şi 
normele juridice 

 
 
 

Tabla de materii 

I OBIECTUL ŞI METODA CONTABILITĂŢII 

Contabilitatea – componentă a sistemului informaţional economic. Formarea 
contabilităţii ca ştiinţă. Patrimoniul ca obiect al contabilităţii. 

Obiectul, funcţiile şi sfera contabilităţii. Contabilitatea generală şi contabilitatea de 
gestiune. 

Principiile fundamentale ale metodei contabilităţii. Poziţia contabilităţii în sistemul 
ştiinţelor economice. Contabilitatea ca practică socială. 

 

II. INFORMAŢIA CONTABILĂ ŞI CERINŢELE PRACTICII SOCIALE. CADRUL JURIDIC AL 
CONTABILITĂŢII. 

              Contabilitatea şi „imaginea fidelă” asupra întreprinderii. 

              Producători şi utilizatorii informaţiei contabile. 

              Normalizarea (normarea) şi armonizarea contabilităţii. Cerinţe referitoare la calitatea 
informaţiei contabile. 

              Principiile şi normele contabile actuale. Cadrul juridic al contabilităţii şi emergenţa 
dreptului contabil. 

III. BILANŢUL CONTABIL  

            Conţinutul, rolul şi funcţiile bilanţului. Structura bilanţului. Activul şi pasivul. Tipuri de 
bilanţ. Interpretarea economică şi juridică a bilanţului. Tipuri de modificări în activul şi pasivul 
bilanţului. Regimul juridic al bilanţului în baza Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată în 
Monitorul Oficial nr. 454/18 iunie 2008. 
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IV. CONTUL ŞI DUBLA ÎNREGISTRARE 

Noţiunea de cont. Conţinutul, componentele şi funcţiile contului. Clasificarea conturilor. 
Analiza contabilă a operaţiunilor economico-financiare. Formula şi articolul contului. 
Planul de conturi general. Noul sistem de contabilitate introdus în România . Balanţa de 
verificare : conţinut, rol, funcţii. 

 

V. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII 

Contabilitatea în structura organizatorică a întreprinderilor şi instituţiilor. 

Întocmirea, utilizarea , păstrarea şi utilizarea documentelor justificative. 

Înregistrările în contabilitate. 

Registrele de contabilitate. Regimul juridic al registrelor de contabilitate. 

Obligaţiile şi drepturile contabilului. Contravenţii şi infracţiuni la Legea contabilităţii (nr. 
82/1991), republicată. 

 

VI. FUNCŢIONAREA ŞI SEMNIFICAŢIA PRINCIPALELOR CONTURI DIN PLANUL DE 
CONTURI GENERAL 

            Contabilitatea formării capitalului şi conturile de capital. Conturile de active imobilizate. 
Conturi de stocuri şi producţie în curs de executare. Conturile de terţi. Contabilitatea 
operaţiunilor de trezorerie. Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor şi a rezultatului net al activităţii. 
Contabilitatea de gestiune. 

 

VII. INVENTARIEREA PATRIMONIULUI ŞI INVENTARUL 

       Necesitatea, conţinutul şi funcţiile inventarierii. Principiile şi organizarea inventarierii. 
Inventarul ca document de contabilitate; capacitatea probantă a inventarului. 

 

 

VIII. LUCRĂRILE CONTABILE DE ÎNCHIDERE A EXECIŢIULUI  FINANCIAR 

            Conţinutul şi rolul situaţiilor  financiare anuale. Anexele la bilanţ şi rolul lor informaţional. 
Analiza, interpretarea şi verificarea bilanţului contabil. 

Statutul juridic al situaţiilor financiare. 

 

 

 

 
 
 

 

Bibliografia  
1. Legea contabilităţii (82/1991) republicată. Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 

454 din 18 iunie 2008. 
2. Ordinul Nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile 

financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate. 
3. Gheorghe Creţoiu, Ion Bucur. Contabilitate. Fundamentele şi noul cadru juridic. 

Editura C.H. Beck”, Bucureşti, 2008. 
 

Lista materialelor 
didactice 
necesare 

Ion Bucur, Introducere în contabilitate, Editura C.H. Beck, 2012 
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La stabilirea notei finale se iau în considerare 
 

 
Ponderea în notare, exprimată in  % 

{Total=100%} 
 
- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finală) 80% 

 
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator - 

 
- testarea periodică prin lucrări de control  - 

- testarea continuă pe parcursul semestrului - 

 
- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc 20% 

 
- alte activităţi (precizaţi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V. {de exemplu: lucrare scrisă (descriptivă şi/sau test grilă 
şi/sau probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.}. 

LUCRARE SCRISA DESCRIPTIVA 

Cerinţe minime pentru nota 5  
(sau cum se acordă nota 5) 

Cerinţe pentru nota 10  
(sau cum se acordă nota 10) 

 
Cunoașterea conceptelor și proceselor de bază 

privind gestionarea patromoniului 

 
Înțelegerea și argumentarea mecanismelor 

specifice contabilității societăților comerciale 

 
 
 

Data completării:      Semnătura titularului:  
  30.09. 2017                    Prof. univ. dr. Ion Bucur 
 


