
FIŞA DISCIPLINEI 

Anul universitar 2021-2022 

Anul de studiu 1 / Semestrul 2 

 

1. Date despre program 

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

1.2. Facultatea  de Ştiinţe Economice 

1.3. Departamentul  Finanţe - Contabilitate 

1.4. Domeniul de studii Finanţe 

1.5. Ciclul de studii Licenţă 

1.6. Programul de studii/calificarea* Finanţe şi Bănci 

241224 Economist bancă / 

241206 Inspector asigurări 

241208 Consultant bugetar 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea 

disciplinei 

Contabilitate asistată de 

calculator 

2.2. Cod disciplină FB 1208 

2.3. Titularul activităţii de curs Teiuşan Sorin-Ciprian 

2.4. Titularul activităţii de laborator Cioca Ionela-Cornelia 

2.5. Anul de studiu I 2.6. Semestrul II 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 6 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi 

pe teren 

3 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 6 

Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activităţi ……. - 
 

3.7 Total ore studiu individual 19 

3.9 Total ore pe semestru 75 

3.10 Numărul de credite 3 

 

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 videoproiector 

5.2. de desfăşurarea a 

seminarului/laboratorului 

Sală dotată cu videoproiector, calculatoare pentru 

studenţi şi acces la internet  

 

6. Competenţe specifice acumulate 

http://www.rubinian.com/cor_6_ocupatia_detalii.php?id=241208


Competenţe profesionale C1 Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi 

instrumentelor de natură financiară în entităţile/organizaţiile private şi 

publice 

C2 Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare 

la probleme economico-financiare 

C5 Implementarea planurilor şi bugetelor la nivelul entităţilor/ 

organizaţiilor private şi publice 

Competenţe transversale - 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Formarea şi dezvoltarea capacităţii studenţilor de a utiliza 

instrumente informatice în conducerea contabilităţii 

7.2 Obiectivele specifice - dobândirea cunoştinţelor specifice conducerii 

contabilităţii în sistem informatizat, exprimate prin 

cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea limbajului specific, 

precum şi prin explicarea şi interpretarea problematicilor 

tratate; 

- formarea abilităţilor de utilizare a internetului pentru 

activitatea financiar-contabilă; 

- formarea abilităţilor privind utilizarea adecvată a 

instrumentelor informatice în conducerea contabilităţii, 

exprimate prin aplicarea şi rezolvarea de probleme; 

- formarea abilităţilor de analiză şi interpretare a 

informaţiilor furnizate de sistemul informaţional contabil. 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Introducere. Scopul şi obiectivele cursului. Conţinutul 

cursului. Recomandări de studiu. Evaluarea 

1. Contabilitatea asistată de calculator. Calculatorul în 

asistarea contabilităţii. De la evidenţa contabilă manuală la 

evidenţa informatizată. Contabilitatea şi contabilul în epoca 

computerizării 

- expunerea 

- prelegerea 

- suporturi video 

- explicaţia 

- întrebarea 

- conversaţia 

- exerciţiul 

- problematizarea 

- studiul de caz 

2 ore 

2. Tehnologia informatică pentru activitatea financiar-

contabilă. Tehnologia informatică şi contabilitatea. 

Elemente de bază ale utilizării calculatoarelor în 

contabilitate. Arhivarea şi dezarhivarea datelor financiar-

contabile. Tipărirea documentelor financiar-contabile 

2 ore 

3. Editare de texte şi procesare de documente contabile. 

Editorul de text şi documentele financiar-contabile. Ecuaţii 

şi formule contabile 

2 ore 

4.  Calculul tabelar în prelucrarea şi reprezentarea 

datelor financiar-contabile. Utilizarea calculului tabelar 

pentru prelucrarea datelor contabile. Formule şi funcţii. 

Construirea şi formatarea diagramelor. Crearea şi 

imprimarea rapoartelor 

2 ore 

5. Internetul şi contabilitatea. Internetul pentru 

economişti. Baze de date publice. Sisteme informaţionale de 

legislaţie. Organisme de normalizare şi organizaţii 

profesionale 

4 ore 

6. Configurările în programele de contabilitate. 

Configurarea entităţilor. Configurarea salariilor. 

4 ore 



Configurarea utilizatorilor 

7. Gestiunea informatizată a datelor societăţilor. 

Evidenţa planului de conturi. Gestiunea furnizorilor şi 

clienţilor. Definirea gestiunilor. Articolele şi tipurile de 

articole 

6 ore 

8. Înregistrarea în programe a operaţiunilor societăţilor. 

Culegerea generală. Culegerea specializată 

6 ore 

Bibliografie 

Teiuşan, S.C., Contabilitate asistată de calculator - Suport de curs (format electronic), 2021 

Teiuşan, S.C., Contabilitate asistată de calculator, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Seria 

Didactică, Alba Iulia, 2017 

Teiuşan, S.C., Internet Resources for Accountants, Annals of the Constantin Brancuşi University of 

Targu Jiu, Economy Series, Issue 5/2017, pages 23-40, http://www.utgjiu.ro/revista/ec/pdf/2017-

05/03_Teiusan.pdf 

Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial nr. 454/2008, cu modificările şi 

completările ulterioare 

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, ediţie adnotată cu Normele metodologice aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, precum şi cu ordinele pentru aplicarea Codului fiscal, 

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_11022020.htm 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile 

privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, publicat 

în Monitorul Oficial nr. 963/2014, cu modificările şi completările ulterioare 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, 

publicat în Monitorul Oficial nr. 910/2015 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, https://www.anaf.ro 

Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate, http://www.ifrs.org/ 

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, http://ceccar.ro/ro/ 

Excel help center, https://support.office.com/en-us/ 

Inspecţia Muncii, http://www.inspectiamuncii.ro/  

Ministerul Finanţelor Publice, http://www.mfinante.ro 

Ministerul Justiţiei - Portal legislativ, http://legislatie.just.ro/ 

Word help center, https://support.office.com/en-us/word 

8.2. Seminar-laborator   

Test iniţial de evaluare a cunoştinţelor necesare pentru 

disciplina Contabilitate asistată de calculator 

- suporturi video 

- explicaţia 

- întrebarea 

- conversaţia 

- exerciţiul 

- problematizare 

- studiul de caz 

- proiect 

2 ore 

Tehnologia informatică pentru activitatea financiar-

contabilă 

4 ore 

Editare de texte şi procesare de documente contabile 2 ore 

Calculul tabelar în prelucrarea datelor contabile 2 ore 

Internetul şi contabilitatea 4 ore 

Configurările în programele de contabilitate 4 ore 

Gestiunea informatizată a datelor societăţilor 4 ore 

Înregistrarea în programe a operaţiunilor societăţilor 6 ore 

Bibliografie 

Teiuşan, S.C., Contabilitate asistată de calculator - Suport de curs (format electronic), 2021 

Teiuşan, S.C., Contabilitate asistată de calculator, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Seria 

Didactică, Alba Iulia, 2017 

Teiuşan, S.C., Internet Resources for Accountants, Annals of the Constantin Brancuşi University of 

Targu Jiu, Economy Series, Issue 5/2017, pages 23-40, http://www.utgjiu.ro/revista/ec/pdf/2017-

05/03_Teiusan.pdf 

Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial nr. 454/2008, cu modificările şi 

completările ulterioare 



Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, ediţie adnotată cu Normele metodologice aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, precum şi cu ordinele pentru aplicarea Codului fiscal, 

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_11022020.htm 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile 

privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, publicat 

în Monitorul Oficial nr. 963/2014, cu modificările şi completările ulterioare 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, 

publicat în Monitorul Oficial nr. 910/2015 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, https://www.anaf.ro 

Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate, http://www.ifrs.org/ 

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, http://ceccar.ro/ro/ 

Excel help center, https://support.office.com/en-us/ 

Inspecţia Muncii, http://www.inspectiamuncii.ro/  

Ministerul Finanţelor Publice, http://www.mfinante.ro 

Ministerul Justiţiei - Portal legislativ, http://legislatie.just.ro/ 

Word help center, https://support.office.com/en-us/word 

 

9. Coroborarea conţinuturilor  disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

Conţinuturile disciplinei sunt adaptate necesităţilor actuale ale angajatorilor, contribuind la 

dobândirea de către studenţii programului de studii Finanţe şi Bănci de cunoştinţe şi abilităţi 

specifice conducerii contabilităţii în sistem informatizat, necesare viitorilor economişti. 

 

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

finală 

10.4 Curs Volumul şi 

corectitudinea 

cunoştinţelor 

Probă orală şi cu 

ajutorul calculatorului 

80% 

Rigoarea ştiinţifică a 

limbajului 

Organizarea conţinutului 

Utilizarea adecvată a 

aplicaţiilor informatice 

10.5 Seminar/laborator Corectitudinea şi 

completitudinea 

întocmirii lucrărilor 

aplicative 

Verificare pe parcurs a 

portofoliului de lucrări 

aplicative 

10% 

 

Implicarea în dezbateri Participarea activă 10% 

10.6 Standard minim de performanţă: obținerea notei minime 5 

Demonstrarea în proporţie de cel puţin 50% a competenţelor în: 

- expunerea cunoştinţelor contabilităţii asistate de calculator; 

- utilizarea adecvată a aplicaţiilor de asistare a contabilităţii. 

 

Participarea la examen a studenţilor este condiţionată de obligaţia de a frecventa activităţile de laborator în 

proporţie de 100%. Recuperarea activităţilor de laborator se va face prin prezentarea unui portofoliu de 

lucrări practice, până la data examenului. 

 

Data completării Semnătura titularului de curs                      Semnătura titularului de laborator 

21.09.2021  Lect. univ.dr. Teiuşan Sorin-Ciprian       Lect. univ.dr. Cioca Ionela Cornelia 

 

Data avizării în departament    Semnătura director de departament 

23.09.2021      Lect. univ. dr. Cioca Ionela Cornelia 


