
FIŞA DISCIPLINEI  

Anul universitar 2022-2023 

Anul de studiu II / Semestrul 1 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţămînt Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

1.2. Facultatea  de Ştiinţe Economice 

1.3. Departamentul  de Finanţe Contabilitate 

1.4. Domeniul de studii Contabilitate 

1.5. Ciclul de studii Licenţă  

1.6. Programul de studii/calificarea Contabilitate şi informatică de gestiune/  

241103 Revizor contabil  

241104 Referent de specialitate financiar-contabilitate,  

241106 Controlor de gestiune 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea 

disciplinei 

Contabilitate şi gestiune fiscală 2.2. Cod disciplină CIG 212 

2.3. Titularul activităţii de curs Conf. univ. dr. Deaconu Sorin-Constantin 

2.4. Titularul activităţii de seminar Conf. univ. dr. Deaconu Sorin-Constantin 

2.5. Anul de studiu II 2.6. Semestrul I 2.7. Tipul de evaluare 

(E/C/VP) 

E 2.8. Regimul disciplinei  
(O – obligatorie, Op – 

opţională, F – facultativă) 

O 

 

3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe 

saptamana 

4  din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 2 

3.4. Total ore din 

planul de învăţămînt 

56  

 

din care: 3.5. curs 28  

  

3.6. seminar/laborator 28 

 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 25 

Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activităţi ……. - 

 

3.7 Total ore studiu individual 69 

3.9 Total ore pe semestru 150 

3.10 Numărul de credite 6 

 

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 Sală dotată cu tablă/videoproiector 

5.2. de desfăşurarea a 

seminarului/laboratorului 

Sală dotată cu tablă/videoproiector 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale C1.Identificarea şi înregistrarea operaţiunilor economice în contabilitatea 

entităţii/organizaţiei  



C3. Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar - 

contabile şi/sau fiscale  

C4. Determinarea şi interpretarea indicatorilor economico-financiari  

C6. Abordarea fenomenelor economico-financiare prin prisma specificităţii, a 

rezultatelor şi a riscurilor asociate 

Competenţe transversale  - 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Aplicarea raţionamentului profesional de către studenţi pentru 

a recunoaşte în contabilitate diverse tranzacţii şi evenimente.  

7.2 Obiectivele specifice - Cunoaşterea sarcinilor ce revin contabilităţii cu privire la 

organizarea şi conducerea contabilităţii; 

- Prezentarea principalelor documente justificative în care 

sunt consemnate operaţiuni privind activele, datoriile şi 

capitalurile proprii; 

- Însuşirea modalităţilor de înregistrare în registrul jurnal a 

operaţiunilor privind activele, datoriile şi capitalurile proprii; 

- Interpretarea informaţiilor contabile furnizate de registrul 

cartea mare  şi balanaţa de verificare referitoare la active, 

datorii şi capitaluri proprii. 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1.  Aspecte teoretice privind organizarea contabilităţii 

financiare. Definiţia contabilităţii financiare. Entitatea – sferă de 

acţiune a entităţii. Elemente privind normalizarea şi reglementarea 

contabilităţii financiare. Principiile contabilităţii financiare. 

Măsurare şi evaluare în contabilitatea financiară 

Prelegere, discuţii, 

conversaţie 

exemplificări 

 

2 ore 

2. Contabilitatea capitalurilor proprii şi a datoriilor pe termen 

lung. Obiectivele şi factorii organizării contabilităţii capitalurilor. 

Sistemul documentelor utilizate în evidenţa operativă a 

capitalurilor proprii şi a datoriilor pe termen lung. Sistemul  de 

conturi utilizat pentru contabilitatea capitalurilor proprii şi a 

datoriilor pe termen lung. Evaluarea acţiunilor sau părţilor sociale. 

Contabilitatea capitalului. Contabilitatea primelor de capital 

Prelegere, discuţii, 

conversaţie 

exemplificări 

 

2 ore 

3. Contabilitatea capitalurilor proprii şi a datoriilor pe termen 

lung. Contabilitatea rezervelor din reevaluare. Contabilitatea 

rezervelor. Contabilitatea rezultatului. Contabilitatea subvenţiilor. 

Contabilitatea provizioanelor. Contabilitatea pe termen lung 

Prelegere, discuţii, 

conversaţie 

Exemplificări 

 

2 ore 

4. Contabilitatea imobilizărilor. Structura şi definirea 

imobilizărilor. Particularităţi ale evaluării imobilizărilor. Sistemul 

de conturi utilizat pentru evidenţierea imobilizărilor. 

Contabilitatea intrării imobilizărilor în patrimoniu. Amortizarea 

imobilizărilor 

Prelegere, discuţii, 

conversaţie 

exemplificări 

 

2 ore 

5. Contabilitatea imobilizărilor. Ajustările pentru deprecierea 

sau pierderea de valoare a imobilizărilor. Modernizarea 

imobilizărilor corporale. Contabilitatea ieşirii imobilizărilor din 

patrimoniu. Contabilitatea imobilizărilor necorporale prin prisma 

IAS 38 Imobilizări necorporale. Contabilitatea imobilizărilor 

corporale prin prisma IAS 16 Imobilizări corporale 

Prelegere, discuţii, 

conversaţie 

Exemplificări 

 

2 ore 

6. Contabilitatea stocurilor şi a producţiei în curs de execuţie. 

Structura şi definiţia stocurilor şi a producţiei în curs de execuţie. 

Prelegere, discuţii, 

conversaţie 

2 ore 



Particularităţi ale evaluării bunurilor materiale de natura 

stocurilor. Metode de evidenţiere a stocurilor. Contabilitatea 

materiilor prime şi a materialelor consumabile. Contabilitatea 

materialelor de natura obiectelor de inventar. Contabilitatea 

producţiei în curs de execuţie. Contabilitatea produselor. 

Contabilitatea stocurilor aflate la terţi 

Exemplificări 

 

7. Contabilitatea stocurilor şi a producţiei în curs de execuţie. 

Contabilitatea animalelor. Contabilitatea mărfurilor. Contabilitatea 

ambalajelor. Ajustări pentru deprecierea stocurilor. Contabilitatea 

stocurilor cumpărate – metoda inventarului permanent. 

Contabilitatea stocurilor cumpărate – metoda inventarului 

intermitent. Contabilitatea stocurilor obţinute din producţie 

proprie - metoda inventarului permanent. Contabilitatea stocurilor 

obţinute din producţie proprie - metoda inventarului intermitent. 

Contabilitatea stocurilor prin prisma IAS 2 Stocuri 

Prelegere, discuţii, 

conversaţie 

Exemplificări 

 

2 ore 

8. Contabilitatea terţilor. Contabilitatea furnizorilor.. 

Contabilitatea clienţilor. Contabilitatea efectelor de comerţ. 

Contabilitatea relaţiilor cu personalul, asigurările şi protecţia 

socială 

Prelegere, discuţii, 

conversaţie 

Exemplificări 

 

2 ore 

9. Contabilitatea terţilor. Contabilitatea decontărilor cu bugetul 

statului. Contabilitatea decontărilor în cadrul grupului şi cu 

asociaţii. Contabilitatea creanţelor şi datoriile diverse. 

Contabilitatea operaţiunilor de regularizare. Contabilitatea 

ajustărilor pentru deprecierea creanţelor 

Prelegere, discuţii, 

conversaţie 

Exemplificări 

Cursuri video pre 

înregistrate, notițe de 

curs în format digital, 

fișiere audio/video, 

bibliografie cu acces 

digital, baze de date 

specifice, facilități de 

documentare prin 

internet 

2 ore online 

10. Contabilitatea trezoreriei. Definirea şi conţinutul noţiunii de 

trezorerie. Evaluarea privind elementele de trezorerie. 

Contabilitatea investiţiilor pe termen scurt. Contabilitatea valorilor 

de încasat. Contabilitatea disponibilităţilor băneşti păstrate la 

bănci. Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt. 

Contabilitatea casieriei. Acreditive, avansuri de trezorerie şi 

viramente interne. Contabilitatea ajustărilor pentru pierderea de 

valoare a elementelor de trezorerie 

Prelegere, discuţii, 

conversaţie 

Exemplificări 

Cursuri video pre 

înregistrate, notițe de 

curs în format digital, 

fișiere audio/video, 

bibliografie cu acces 

digital, baze de date 

specifice, facilități de 

documentare prin 

internet 

2 ore online 

11. Contabilitatea cheltuielilor şi a veniturilor. Noţiuni generale 

privind cheltuielile şi veniturile. Contabilitatea cheltuielilor. 

Contabilitatea veniturilor. Stabilirea rezultatului contabil şi fiscal 

Prelegere, discuţii, 

conversaţie 

Exemplificări 

Cursuri video pre 

înregistrate, notițe de 

curs în format digital, 

fișiere audio/video, 

bibliografie cu acces 

digital, baze de date 

specifice, facilități de 

2 ore online 



documentare prin 

internet 

12. Aspecte fiscale privind activitatea unei entităţi. Informarea 

entităţilor statale. Redactarea formularului 101. Redactarea 

formularului 394. 

Prelegere, discuţii, 

conversaţie 

Exemplificări 

Cursuri video pre 

înregistrate, notițe de 

curs în format digital, 

fișiere audio/video, 

bibliografie cu acces 

digital, baze de date 

specifice, facilități de 

documentare prin 

internet 

2 ore online 

13. Aspecte fiscale privind activitatea unei entităţi. Redactarea 

formularului 300. Existenţa sau inexistenţa corelaţiilor între 

situaţiile financiare şi declaraţiile fiscale. 

Prelegere, discuţii, 

conversaţie 

Exemplificări 

Cursuri video pre 

înregistrate, notițe de 

curs în format digital, 

fișiere audio/video, 

bibliografie cu acces 

digital, baze de date 

specifice, facilități de 

documentare prin 

internet 

2 ore online 

14. Situaţiile financiare anuale. Aspecte generale privind 

situaţiile financiare. Regularizarea diferenţelor constatate la 

inventariere. Întocmirea balanţei definitive şi redactarea situaţiilor 

financiare 

Prelegere, discuţii, 

conversaţie 

Exemplificări 

Cursuri video pre 

înregistrate, notițe de 

curs în format digital, 

fișiere audio/video, 

bibliografie cu acces 

digital, baze de date 

specifice, facilități de 

documentare prin 

internet 

2 ore online 

8.2. Bibliografie 

1.Deaconu Sorin-Constantin, Contabilitate și gestiune fiscală, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2021. 

2.Deaconu Sorin-Constantin, Particularităţi ale  contabilităţii entităţilor, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012. 

3. Deaconu Sorin-Constantin, Îndrumar în contabilitate, Editura Universitară, Bucureşti, 2008. 

4. Horomnea Emil, Fundamentele ştiinţifice ale contabilităţii. Doctrină. Concepte. Lexicon, Editura TipoMoldova, 

Iaşi, 2008. 

5. Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situaţiile financiare individuale şi 

situaţiile financiare consolidate, Monitorul Oficial nr. 963/2014. 

6. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Monitorul Oficial nr. 688/2015. 

7. Legea contabilităţii republicată nr. 82/1991, Monitorul Oficial nr. 454/2008. 

8. http://www.mfinante.ro 

9. http://www.cdep.ro 

10. http://www.ceccar.ro 

11. https://www.youtube.com/channel/UCo6R1bS4Ta633ra2TSpJ-qg 

Seminar-laborator   

1 Seminar organizatoric introductiv – specificarea obiectivelor Discuţii, conversaţie 2 ore 

http://www.ceccar.ro/


seminarului şi a modului de lucru. Structuri patrimoniale. 

Registrele de contabilitate. Contul. Inventarierea şi evaluarea 

elementelor patrimoniale. Normalizarea contabilităţii 

Exemplificări 

 

 

2 Reflectarea în contabilitate a capitalurilor. Aplicaţie privind 

reflectarea în contabilitate a capitalului social şi primelor de 

capital. Aplicaţie privind reflectarea în contabilitate a rezervelor. 

Aplicaţie privind calculul primelor de emisiune 

Discuţii, conversaţie 

exemplificări 

 

2 ore 

3 Activele imobilizate – baza activităţii entităţii. Definire, 

structură, recunoaştere, evaluare, depreciere. Reevaluarea 

imobilizărilor. Particularităţi privind evaluarea imobilizărilor. 

Oglindirea în contabilitate a rezervelor rezultate din reevaluarea 

imobilizărilor 

Discuţii, conversaţie 

exemplificări 

 

2 ore 

4 Reflectarea în contabilitate a imobilizărilor. Aplicaţie privind 

refelctarea în contabilitate a vânzării de imobilizări parţial 

amortizate. Aplicaţie privind refelctarea în contabilitate a vânzării 

de imobilizări integral amortizate. Aplicaţie privind reflectarea în 

contabilitate a imobilizărilor financiare 

Discuţii, conversaţie 

exemplificări 

 

2 ore 

5 Aplicaţii privind stocurile prin cumpărare (inventar 

permanent şi intermitent). Aplicaţie privind reflectarea în 

contabilitate a stocurilor achiziţionate (inventar permanent). 

Aplicaţie privind reflectarea în contabilitate a stocurilor 

achiziţionate (inventar intermitent) 

Discuţii, conversaţie 

exemplificări 

 

2 ore 

6 Aplicaţii privind stocurile obţinute din producţie proprie 

(inventar permanent şi intermitent). Aplicaţii privind oglindirea 

în contabilitate a stocurilor obţinute din producţie proprie (produse 

finite, semifabricate). Aplicaţii privind reflectarea în contabilitate 

a producţiei în curs de execuţie 

Discuţii, conversaţie 

exemplificări 

 

2 ore 

7 Terţii. Abordări teoretice (concepte, tipologie, evaluare). 

Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor economico-

financiare privind terţii. Aplicaţie privind reflectarea în 

contabilitate a salariilor sub forma avantajelor în natură. Aplicaţie 

privind reflectarea în contabilitate a încasării avansurilor de 

furnizori. Studiu de caz privind reflectarea în contabilitate a 

vânzării de produse finite unor clienţi din Uniunea Europeană. 

Discuţii, conversaţie 

exemplificări 

 

2 ore 

8 Tratamente contabile privind trezoreria. Întocmirea 

extraselor de cont şi a registrului de casă.  Determinarea fluxurilor 

de trezorerie din activitatea de exploatare. Reflectarea în 

contabilitate a cumpărării de tichete de masă. reflectarea în 

contabilitate a expedierii de mărfuri prin poştă 

Discuţii, conversaţie 

exemplificări 

 

2 ore 

9 Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor privind 

cheltuielile şi veniturile. Înregistrarea cumpărării de mărfuri care 

sunt trasnportate de terţe persoane. Evidenţierea produselor finite 

transferate la magazinul propriu de defacere. Determinarea 

veniturilor din exploatare pe baza unor informaţii date 

Discuţii, conversaţie 

Exemplificări 

Cursuri video pre 

înregistrate, notițe de 

curs în format digital, 

fișiere audio/video, 

bibliografie cu acces 

digital, baze de date 

specifice, facilități de 

documentare prin 

internet 

2 ore online 

10 Stabilirea rezultatului şi a impozitului pe profit. Stabilirea 

rezultatului brut pe baza unor informaţii brute. Determinarea 

impozitului pe profit pe baza datelor din contabilitatea unei 

Discuţii, conversaţie 

exemplificări 

Cursuri video pre 

2 ore online 



entităţi. Reflectarea în contabilitate a impozitului pe profit şi 

stabilirea rezultatului net 

înregistrate, notițe de 

curs în format digital, 

fișiere audio/video, 

bibliografie cu acces 

digital, baze de date 

specifice, facilități de 

documentare prin 

internet 

11 Redactarea situaţiilor financiare anuale pe baza balanţei de 

verificare. Verificare pe baza aplicaţiei pentru prelucrarea 

asistată, validarea, listarea şi obţinerea formatului electronic 

pentru raportările contabile. Întocmirea balanţei de verificare. 

Redactarea componentelor situaţiilor financiare pe baza 

informaţiilor preluate din balanţa de verificare 

Discuţii, conversaţie 

Exemplificări 

Cursuri video pre 

înregistrate, notițe de 

curs în format digital, 

fișiere audio/video, 

bibliografie cu acces 

digital, baze de date 

specifice, facilități de 

documentare prin 

internet 

2 ore online 

12 Redactarea unor declaraţii fiscale cu impact major asupra 

riscului unei entităţi.  

Discuţii, conversaţie 

Exemplificări 

Cursuri video pre 

înregistrate, notițe de 

curs în format digital, 

fișiere audio/video, 

bibliografie cu acces 

digital, baze de date 

specifice, facilități de 

documentare prin 

internet 

2 ore online 

13 Corelaţii avansate privind situaţiile financiare şi 

declaraţiile fiscale. 

Discuţii, conversaţie 

Exemplificări 

Cursuri video pre 

înregistrate, notițe de 

curs în format digital, 

fișiere audio/video, 

bibliografie cu acces 

digital, baze de date 

specifice, facilități de 

documentare prin 

internet 

2 ore online 

14 Recapitulare (clarificarea aspectelor teoretice şi a 

aplicaţiilor parctice). Registrele obligatorii, balanţa de verificare, 

situaţii financiare. Recunoaşterea diverselor elemente în 

contabilitatea entităţilor 

Discuţii, conversaţie 

Exemplificări 

Cursuri video pre 

înregistrate, notițe de 

curs în format digital, 

fișiere audio/video, 

bibliografie cu acces 

digital, baze de date 

specifice, facilități de 

documentare prin 

internet 

2 ore online 

Bibliografie 



1.Deaconu Sorin-Constantin, Contabilitate și gestiune fiscală, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2021. 

2.Deaconu Sorin-Constantin, Particularităţi ale  contabilităţii entităţilor, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012. 

3. Deaconu Sorin-Constantin, Îndrumar în contabilitate, Editura Universitară, Bucureşti, 2008. 

4. Horomnea Emil, Fundamentele ştiinţifice ale contabilităţii. Doctrină. Concepte. Lexicon, Editura TipoMoldova, 

Iaşi, 2008. 

5. Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situaţiile financiare individuale şi 

situaţiile financiare consolidate, Monitorul Oficial nr. 963/2014. 

6. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Monitorul Oficial nr. 688/2015. 

7. Legea contabilităţii republicată nr. 82/1991, Monitorul Oficial nr. 454/2008. 

8. http://www.mfinante.ro 

9. http://www.cdep.ro 

10. http://www.ceccar.ro 
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9. Coroborarea conţinuturilor  disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor  profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinuturile disciplinei sunt adaptate la referenţialul contabil  actual şi  contribuie la formarea de 

economişti care pot să susţină testul de  acces la profesia de expert contabil, respectiv înscrierea în  

CECCAR. 

 

10. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs Rezolvarea corectă şi 

completă a cerinţelor 

subiectelor de examen 

Proba scrisă în cadrul 

examenului 

80% 

10.5 Seminar/laborator - Corectitudinea şi 

completitudinea 

întocmirii lucrărilor 

practice 

Verificare pe parcurs  

Efectuarea unor lucrări 

practice/Intocmire 

referate 

Elaborarea de lucrări 

ştiinţifice 

 

20% 

- Conţinutul ştiinţific al 

referatelor 

- 

 - Implicarea în 

abordarea tematicii 

seminariilor 

 

10.6 Standard minim de performanţă: obținerea notei minime 5 

 Demonstrarea competenţelor în:  

- identificarea şi înregistrarea operaţiunilor economice privind capitalurile, imobilizările, stocurile, terţii 

etc. în contabilitatea entităţilor  

- prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar - contabile şi/sau fiscale 

 

Pentru activitatea specifică orelor de seminar, la finalul semestrului studenţii trebuie să înregistreze un 

procent de frecvenţă de 50%. Studenţii care nu au prezenţa minimă solicitată la seminarii au următoarele 

posibilităţi în vederea prezentării la examen: prezentarea în cadrul seminarului a 10 aplicaţii practice 

rezolvate şi a documentelor aferente (tranzacţii şi evenimente din cadrul unei entităţi); participarea cu 

susţinerea unei lucrări în cadrul unei sesiuni studenţeşti; publicarea unui articol într-o revistă de specialitate. 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar 

20.09.2022             Conf. univ. dr. Deaconu Sorin-Constantin       Conf. univ. dr. Deaconu Sorin-Constantin 

 

 

Data avizării în departament                          Semnătura director de departament 

23.09.2022                                Lect. univ. dr. Cioca Ionela Cornelia 

http://www.ceccar.ro/

