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FIŞA DISCIPLINEI 

Anul universitar 2021-2022 

Anul de studiu II / Semestrul II 

 

 

 

1. Date despre program 

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

1.2. Facultatea de Ştiinţe Economice 

1.3. Departamentul de Finanțe-Contabilitate 

1.4. Domeniul de studii Contabilitate 

1.5. Ciclul de studii Licenţă  

1.6. Programul de studii / Calificarea Contabilitate și informatică de gestiune/ 241103 Revizor contabil 241104 

Referent de specialitate financiar-contabilitate, 241106 Controlor de gestiune 

1.7. Forma de învăţământ Invățământ la distanță 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Contabilitate aplicată Codul 

disciplinei 

CIG 223 

2.2. Titularul activităţilor de curs  Deaconu Sorin-Constantin 

2.3. Titularul activităţilor de seminar / laborator / 

proiect  

Deaconu Sorin-Constantin 

2.4. Anul de 

studiu II 

2.5. Semestrul 

II 

2.6. Tipul de evaluare 

E 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Conţinut Felul 

disciplinei 

DS 

Obligativitate Obligatorie/ 

DO 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

 

 

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 - sala dotată cu tablă/videoproiector 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 
- sala dotată cu tablă/videoproiector 

 

 

 

 

3.1. Număr de ore pe săptămână – forma 

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

3.4. Total ore pe semestru – forma ID 100 
din care: 3.5. SI  

 
72 

3.6. AT + TC / AA / ST + SF / 

L / P 
28 

Distribuţia fondului de timp  ore 

3.5.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  44 

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

3.5.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri  12 

3.5.4.Tutoriat  2 

3.5.5.Examinări 2 

3.5.6. Alte activităţi  2 

3.7. Total ore studiu individual 72 

3.8. Total ore pe semestru 100 

3.9. Numărul de credite 5 
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6. Competenţe specifice acumulate 
C

o
m

p
et

en
ţe

 

p
ro

fe
si

o
n

al
e C2. Utilizarea resurselor informatice  în domeniul financiar-contabil 

C3. Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar - contabile şi/sau fiscale  

C5.  Derularea operaţiunilor specifice controlului financiar-contabil  

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

asociate 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 

 

 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Cursul este menit să familiarizeze studenţii cu rolul contabilităţii aplicată în 

cadrul entităţilor cu profil turistic, agricol, construcţii-montaj oferindu-le 

acestora un nivel acceptabil de înţelegere. 

7.2. Obiectivele specifice - aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi metodologice deja acumulate; 

- pregătirea de specialişti cu studii superioare în domeniul contabilităţii 

financiare aplicată, capabili să opteze pentru o politică contabilă care să rezolve 

speţele complexe la nivelul entităţilor cu profil turistic, agricol şi construcţii-

montaj; 

- formarea de competenţe în domeniul contabilităţii financiare aplicată care să 

asigure studenţilor capacitatea de a presta servicii la standarde internaţionale 

pentru entităţile cu profil turistic, agricol şi construcţii-montaj; 

- recunoaşterea activelor şi datoriilor în cadrul situaţiilor financiare ale 

entităţilor cu profil turistic, agricol, construcţii-montaj. 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1. SI  Metode de predare Observaţii 

1. Noţiuni introductive în contabilitatea financiară 

aplicată. Noţiunea de entitate. Tipologia entităţilor. 

Structura organizatorică a entităţilor. Aspecte privind 

organizarea şi conducerea contabilităţii financiare 

aplicată.        

Explicația 

Exercițiul 

Exemplificări  

Problematizarea  

25% 

2. Particularităţi privind contabilitatea în 

agricultură. Caracteristicile agriculturii. Conceptul de 

exploataţie agricolă. Sistemul documentelor utilizate. 

Tratamente contabile pentru exploataţiile agricole. 

Tratamente contabile pentru o entitate cu profil vegetal. 

Tratamente contabile pentru o entitate cu profil 

zootehnic. Evaluarea activelor biologice din perspectiva 

IAS 41 Agricultura. 

Explicația 

Exercițiul 

Exemplificări  

Problematizarea 

25% 

3. Particularităţi privind contabilitatea în comerţ şi 

turism. Aspecte generale privind activitatea de comerţ. 

Contabilitatea stocurilor de mărfuri. Reflectarea în 

contabilitate a mărfurilor înregistrate la preţ cu 

amănuntul. Corelaţii pentru depistarea greşelilor în 

contabilitatea comerţului cu amănuntul. Livrări şi 

achiziţii intracomunitare de mărfuri. Conţinutul şi 

caracteristicile activităţii de turism. Activitatea de 

transport: conţinut şi reflectare în contabilitate. 

Contabilitatea activităţii de cazare şi a altor activităţi 

complementare. Alimentaţia publică: trăsături şi 

tratamente contabile.         

Explicația 

Exercițiul 

Exemplificări  

Problematizarea 

Studiul de caz 

25% 

4. Particularităţi privind contabilitatea în construcţii-

montaj. Aspecte generale privind activitatea de 

Explicația 

Exercițiul 

25% 
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construcţii-montaj. Formarea preţurilor în construcţii-

montaj. Tratamente contabile în construcţii-montaj.   

Exemplificări  

Problematizarea 

Studiul de caz 

Bibliografie: 

Băviţă Ilie & al., Contabilitate în agricultură: abordări teoretice şi practice, Editura Contaplus, Bucureşti, 2008. 

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

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

Deaconu Sorin-Constantin, Contabilitate aplicată, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Centrul pentru 

Învățământ la Distanță, Frecvență Redusă și Formare Profesională Continuă, Alba Iulia, 2021. 

Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare individuale și situațiile 

financiare consolidate, Monitorul Oficial nr. 963/2014. 

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

Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, Monitorul Oficial nr. 910/2015. 

8.2. AT  Metode de predare-învăţare Observaţii 

AT1. Fundamente generale privind organizarea şi 

conducerea contabilităţii financiare aplicată.  

Explicația 

Exercițiul 

Exemplificări  

Problematizarea 

Studiul de caz 

2 ore 

AT2. Contabilitatea principalelor operațiuni derulate de 

exploatațiile agricole. 

 

Explicația 

Exercițiul 

Exemplificări  

Problematizarea 

Studiul de caz 

2 ore 

AT3. Contabilitatea principalelor operaţiuni economice 

în comerţ şi turism.  

Explicația 

Exercițiul 

Exemplificări  

Problematizarea 

Studiul de caz 

2 ore 

AT4. Contabilitatea principalelor operaţiuni economice 

în construcţii-montaj.  

 

Explicația 

Exercițiul 

Exemplificări  

Problematizarea 

Studiul de caz 

2 ore 

Bibliografie: 

Băviţă Ilie & al., Contabilitate în agricultură: abordări teoretice şi practice, Editura Contaplus, Bucureşti, 2008. 

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

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

Deaconu Sorin-Constantin, Contabilitate aplicată, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Centrul pentru 

Învățământ la Distanță, Frecvență Redusă și Formare Profesională Continuă, Alba Iulia, 2021. 

Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare individuale și situațiile 

financiare consolidate, Monitorul Oficial nr. 963/2014. 

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

Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, Monitorul Oficial nr. 910/2015. 

8.3. TC  
Metode de transmitere a 

informaţiei 
Observaţii 

TC1.  Tema de control aferentă Unităţii de învăţare 

Particularităţi privind contabilitatea în agricultură 

Electronic, pe platforma e-

learning 

10 ore 

TC2. Tema de control aferentă Unităţii de învăţare 

Particularităţi privind contabilitatea în comerţ şi turism 

Electronic, pe platforma e-

learning 

10 ore 

Băviţă Ilie & al., Contabilitate în agricultură: abordări teoretice şi practice, Editura Contaplus, Bucureşti, 2008. 

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

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

Deaconu Sorin-Constantin, Contabilitate aplicată, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Centrul pentru 

Învățământ la Distanță, Frecvență Redusă și Formare Profesională Continuă, Alba Iulia, 2021. 

Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare individuale și situațiile 

financiare consolidate, Monitorul Oficial nr. 963/2014. 

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

Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, Monitorul Oficial nr. 910/2015. 
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8.4. AA / L / P  Metode de predare-învăţare Observaţii 

- - - 

Bibliografie: - 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Prin conţinut, disciplina răspunde necesităţilor practice ale angajatorilor de tipul exploataţiilor agricole, entităţilor 

turistice, entităţilor de construcţii-montaj. 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. Deasemenea, se oferă posibilitatea ca studenţii să colaboreze cu entități agricole, grupuri de 

producători etc. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. SI (curs) Rezolvarea corectă şi completă a 

cerinţelor subiectelor de examen 

Proba orală în cadrul 

examenului. 

80% 

10.5. TC / AA / ST / L / P Corectitudinea şi completitudinea 

întocmirii lucrărilor practice 

Conţinutul ştiinţific al referatelor 

Implicarea în abordarea tematicii 

seminariilor 

Verificare pe parcurs  

Efectuarea unor lucrări 

practice/Intocmire referate 

 

20% 

10.6. Standard minim de performanţă: obținerea notei minime 5 

Demonstrarea competenţelor în:  

- identificarea şi înregistrarea operaţiunilor economice în contabilitatea exploataţiilor agricole, entităţilor turistice şi 

entităţilor ce activează în sectorul construcţii-montaj 

- completarea documentelor specifice entităţilor ce activează în sectorul agricol şi turistic 

- determinarea şi interpretarea indicatorilor economico-financiari  

   

     

 
            Coordonator de disciplină 

Conf. univ. dr.  Deaconu Sorin-Constantin 

              Tutore de disciplină 

Conf. univ. dr.  Deaconu Sorin-Constantin 

Data 

       23.09.2021 

 

 

Responsabil de studii ID/IFR, 

Lect. univ. dr. Cioca Ionela Cornelia 

 

 

 


