FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea / Departamentul
1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea din Craiova
Inginerie Electrică
Electromecanică, Mediu şi Informatică Industrială
Inginerie Electrică

Licenţă
Electromecanică / Inginer

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de studiu I
2.5 Semestrul
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CONTABILITATE ŞI GESTIUNE
ECONOMICĂ
Conf. univ. dr. Valeriu BRABETE
Asist. univ. dr. Sorin VÂNĂTORU
2.6 Tip de evaluare V
2.7 Regimul disciplinei

I

(I) Impusă; (O) Opţională; (F) Facultativă

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Nr. de ore pe săptămână
din care: 3.2 curs
3.3 seminar
3
2
3.4 Total ore din plan înv.
din care: 3.5 curs
3.6 seminar
42
28
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi …………………………………..
3.7 Total ore de studiu individual
14
3.8 Total ore pe semestru
56
3.9 Numărul de credite
3

1
14
ore
4
2
4
2
2

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
Sală de curs dotată cu sistem de videoproiecţie
cursului
5.2 de desfăşurare a
seminarului / laborat.

Competenţe
transversale

Compete
nţe
profesio

6. Competenţe specifice acumulate

CT1. Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, condiţiilor de finalizare a acestora,
etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente si riscurilor aferente
CT2. Identificarea rolurilor si responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară si aplicarea de tehnici de
relaţionare si muncă eficientă în cadrul echipei
CT3. Utilizarea eficientă a surselor informaţionale si a resurselor de comunicare si formare profesională
asistată (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât in limba
română cât şi intr-o limbă de circulaţie internaţională
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Însuşirea de către studenţi a noţiunilor fundamentale din domeniul contabilităţii,
cunoaşterea şi înţelegerea procedeelor specifice metodei contabilităţii, înţelegerea
7.1 Obiectivul general al
terminologiei specifice domeniului financiar-contabil. Facilitarea comunicării
disciplinei
dintre ingineri şi economişti. Dobândirea unor cunoştinţe necesare administrării
afacerilor.
Dobândirea unor deprinderi şi abilităţi care să faciliteze accesul la informaţiile
din domeniul financiar-contabil prin cunoaşterea sferei de acţiune a contabilităţii,
7.2 Obiectivele specifice
a structurilor bilanţiere, rolului documentelor contabile, modului de funcţionare a
conturilor şi modului de efectuare a inventarierii.
8. Conţinuturi
8.1 Curs
Metode de predare
Observaţii
2 ore
Cap. 1 Obiectul şi metoda contabilităţii
Obiectul de studiu al contabilităţii.
Sfera de acţiune a obiectului contabilităţii.
Metoda contabilităţii.
8 ore
Cap. 2 Reprezentarea contabilă a patrimoniului şi a
rezultatelor financiare
Aspecte semnificative privind noţiunea şi structura
bilanţului contabil.
Prezentarea conţinutului structurilor bilanţiere ale
patrimoniului.
Modificările bilanţiere.
Structura contului de rezultate financiare.
Cap. 3 Documentele justificative şi registrele contabile
4 ore
Definirea documentelor contabile.
Prelegere cu ajutorul
Documentele justificative.
videoproiectorului. Cursul va
Registrele contabile.
fi interactiv, studenţii fiind
Documentele de sinteză şi raportare.
atraşi în dezbateri. Ca şi
Gestiunea documentelor.
strategii de transmitere şi
6 ore
Cap. 4 Contul şi dubla înregistrare în contabilitate
insuşire a cunoştintelor se
Necesitatea şi definirea contului. Funcţiile contului.
utilizează : Expunerea;
Forma contului.
Interogarea; Deducţia;
Elemente caracteristice structurii contului.
Testarea; Evaluarea
Regulile de funcţionare ale conturilor.
Dubla înregistrare şi corespondenţa conturilor.
Analiza contabilă. Formula şi articolul contabil.
Clasificarea conturilor.
4 ore
Cap. 5 Inventarierea elementelor de activ, capitaluri
proprii şi datorii
Noţiunea, necesitatea, rolul şi principiile inventarierii.
Clasificarea inventarierii.
Organizarea şi efectuarea inventarierii.
4 ore
Cap. 6 Balanţa de verificare
Noţiunea, importanţa şi funcţiile balanţei de verificare.
Clasificarea balanţelor de verificare.
Identificarea erorilor de înregistrare cu ajutorul
balanţelor de verificare.
Bibliografie:
1. Brabete Valeriu, Drăgan Cristian – Bazele contabilităţii conforme cu directivele europene, Editura
Universitaria, Craiova, 2011.
2. Criveanu, Maria, Brabete, Valeriu - Bazele contabilităţii : Teorie şi aplicaţii practice, Ed Universitaria
Craiova, 2002, 4 exemplare
3. Ristea M., Dumitru C. – Bazele contabilităţii, Editura Universitară, Bucureşti, 2006.
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4. Dumitrana M., Caraiani C. – Bazele contabilităţii, ediţia a V-a, Editura Universitară, Bucureşti, 2011.
5. Epuran M., Băbăiţă V. - Teoria generală a contabilităţii, Ediţia a II-a, Editura Mitron, 2002.
6. Horomnea E., Tabără N. – Bazele contabilităţii, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2008
7. Sandu Maria, Criveanu Maria – Bazele contabilităţii, Editura Reprograph, Craiova, 2011.
8. Staicu Constantin – Bazele contabilităţii moderne, vol.1, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 2003.
9. Staicu Constantin (coordonator) – Bazele contabilităţii moderne, vol.2, Editura Universitaria Craiova,
2004.
8.2 Seminar / laborator
Metode de predare
Observaţii
Activul bilanţier privind patrimoniul
La fiecare seminar se vor
2 ore
clarifica noţiunile
Pasivul bilanţier privind patrimoniul
2 ore
teoretice predate la curs
Modificările bilanţiere
2 ore
(pornind
de
la
Documentele contabile
2 ore
problemele ridicate de
Contul şi dubla înregistrare
2 ore
studenţi) şi se vor rezolva
Inventarierea patrimoniului
2 ore
aplicaţii
practice
conform
Balanţa de verificare
2 ore
tematicii seminarului.
Bibliografie:
1. Brabete Valeriu, Drăgan Cristian – Bazele contabilităţii conforme cu directivele europene, Editura
Universitaria, Craiova, 2011.
2. Criveanu, Maria, Brabete, Valeriu - Bazele contabilităţii : Teorie şi aplicaţii practice, Ed Universitaria
Craiova, 2002, 4 exemplare
3. Ristea M., Dumitru C. – Bazele contabilităţii, Editura Universitară, Bucureşti, 2006.
4. Dumitrana M., Caraiani C. – Bazele contabilităţii, ediţia a V-a, Editura Universitară, Bucureşti, 2011.
5. Epuran M., Băbăiţă V. - Teoria generală a contabilităţii, Ediţia a II-a, Editura Mitron, 2002.
6. Horomnea E., Tabără N. – Bazele contabilităţii, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2008
7. Sandu Maria, Criveanu Maria – Bazele contabilităţii, Editura Reprograph, Craiova, 2011.
8. Staicu Constantin – Bazele contabilităţii moderne, vol.1, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 2003.
9. Staicu Constantin (coordonator) – Bazele contabilităţii moderne, vol.2, Editura Universitaria Craiova,
2004.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei a fost structurat pornind de la experienţa generată de stagiile de practică realizate de
către studenţi la nivelul unor entităţi economice. La discuţiile legate de stabilirea conţinutul formativ al
disciplinei au participat specialişti practicieni, urmărindu-se identificarea nevoilor şi aşteptărilor angajatorilor
din domeniu.
10. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

- cunoştinţe pentru nota
5: cunoaşterea structurii
activului şi pasivului
bilanţier privind
patrimoniul entităţilor
economice.
- cunoştinţe pentru nota
10: accesarea şi
înţelegerea informaţiilor
din conturile contabile;
cunoaşterea
metodologiei de
efectuare a inventarierii;

Lucrare scrisă

3

10.3 Pondere din nota
finală

70%

înţelegerea structurii şi a
informaţiilor furnizate de
balanţa de verificare
- cunoştinţe pentru nota
5: identificarea corectă a
modificărilor bilanţiere;
- cunoştinţe pentru nota
10: structura contului
contabil; regulile de
Teme de casă, rezolvare
funcţionare ale
aplicaţii, discuţii
conturilor; gestiunea
10.5 Seminar
individuale
documentelor; măsuri ce
trebuie adoptate pentru
organizarea inventarierii
responsabilităţi ale
comisiei de inventariere;
prelucrarea informaţiilor
din balanţa de verificare.
10.6 Standardul minim de performanţă
Însuşirea terminologiei specifice contabilităţii şi gestiunii economice.
Data completării
05.09.2012

Semnătura titularului de curs

Data avizării în departament

30%

Semnătura titularului de seminar

Semnătura directorului de departament

28.09.2012

4

