FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învãţãmânt superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii/Calificarea
2. Date despre disciplinã
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activitãţilor de curs
2.3 Titularul activitãţilor de seminar
2.4 Anul de studiu
II
2.5 Semestrul

UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” DIN TÂRGU JIU
DE ŞTIINŢE ECONOMICE
DE FINANŢE ŞI CONTABILITATE
CONTABILITATE
I - LICENŢĂ
CONTABILITATE ȘI INFORMATICA DE GESTIUNE
Practică
Prof. univ. dr. Dobrotă Gabriela
Asist. univ. dr. Chiculescu Felicia Maria
4 2.6 Tipul de
C 2.7 Regimul disciplinei
evaluare

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitãţilor didactice)
3.1 Numãr de ore pe sãptãmânã
28
din care: 3.2 curs
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învãţãmânt
84
din care: 3.5 curs
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul dupã manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentarã în bibliotecã, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activitãţi ..................................
3.7 Total ore studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite

OS

28
84
ore
16
10
2
28
112
3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
• Bazele contabilităţii
• Contabilitate financiară
• Sistemul documentelor financiare
• Finanţe publice
• Statistică
• Gestiune financiară
• Baze de date
• Informatică economică
4.2 de competenţe
•
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfãşurare a cursului
• 5.2. de desfãşurare a seminarului/laboratorului
• Practică la o entitate patrimonială (societate
comercială, instituţie publică)

Competente
transversale

Competente
profesionale

•

6. Competenţele specifice acumulate
• Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în
entităţile/organizaţii-le private şi publice (C1 – 1 credit)
• Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme economico-financiare
(C2 – 1 credit)
• Realizarea de lucrări de natură economi- co-financiară la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi
publice (C3 – 1 credit)
• Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă
riguroasă, eficientă şi responsabilă
• Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de
relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei
• Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de
învăţare pentru propria dezvoltare

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
• Practica de specialitate are scopul de a-i ajuta pe studenţi la

•

•
•

7.2 Obiectivele specifice

•
•
•

dobândirea abilităţilor aplicative a cunoştinţelor obţinute la cursurile
de specialitate pe problemele ce vizează: funcţionarea societăţilor
comerciale, organizarea şi conducerea contabilităţii entităţilor
economice, registrele şi formularele financiar-contabile utilizate,
situaţiile financiare anuale şi raportările financiar-contabile
semestriale etc.
Studenţii vor intra în contact cu viaţa reală a firmelor, vor căuta
informaţii care să le permită elaborarea unor concluzii şi chiar
recomandări pentru domeniile specifice prevăzute în tematica de
practică. Nu în ultimul rând, modalitatea de lucru şi chiar informaţiile
culese de ei în perioada de practică vor putea fi valorificate ulterior
pentru elaborarea lucrărilor de licenţă.
aplicarea cunoştinţelor acumulate la disciplinele din anii I şi II;
formarea capacităţii de rezolvare a aspectelor practice privind
domeniul vast al finanţelor, contabilităţii sau gestiunii financiare etc.
dezvoltarea capacităţii de: lucru în echipă, formularea ideilor de
proiect;
elaborarea şi gestionarea proiectelor;
elaborarea şi gestionarea proiectelor, identificarea şi soluţionarea
proiectelor, întocmirea documentelor financiare, întocmirea
articolelor contabile, întocmirea unei balanţe de verificare,
completarea unor documente justificative şi de sinteză, a unor
declaraţii fiscale, a actelor administrative fiscale etc.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
8.2 Seminar/laborator
Mod de desfăşurare
Activitatea de practică se finalizează cu un proiect sau un raport care va fi prezentat şi susţinut
la colocviu.
Atât efectuarea practicii cât şi elaborarea raportului pot fi individuale sau în grup.
Proiectul sau raportul de practică va reflecta următoarele perspective:
- perspectiva documentară, referinţa fiind entitatea în ansamblu;
- perspectiva financiară sau contabilă (întocmirea situaţiei financiar – fiscale,
întocmirea articolelor contabile) specifice entităţii (bazei de practică).
Structura orientativă
Proiectul sau raportul de practică trebuie să aibă o structură logică, să identifice eventualele
probleme şi să propună soluţii.
Structura orientativă a proiectului/raportului de practică:
1. Introducere (motivaţia alegerii temei, obiective propuse)
2. Date generale privind entitatea – bază de practică
Consideraţii teoretice privind tema aleasă (definirea conceptelor de bază, formularea
clasificaţiilor şi principiilor de funcţionare, conturile utilizate, modul de funcţionare a acestora,
operaţiile economice ş.a.)
3. Studiu de caz
TEME PRACTICĂ
1. Dimensionarea rezultatelor financiare ale firmei;
2. Aspecte comparative privind finanţarea prin leasing şi credit bancar;
3. Analiza ratelor de structură ale activului şi pasivului pe baza informaţiilor
furnizate de
bilanţul contabil
4. Rolul bugetului de venituri şi cheltuieli în asigurarea echilibrului financiar la nivelul firmei.
5. Reglementarea pieţei bancare în Romania
6. Studiu comparativ privind finanţarea prin leasing şi credit bancar;
7. Instituţii ale UE şi rolul lor în dezvoltarea statelor membre
8. Asigurările financiare;
9. Indicatorii ai eficienţei activităţi de asigurare;
10. Reasigurarea în asigurările de viaţă;
11. Aspecte juridice si economice privind contractul de asigurare;
12. Elementele tehnice ale asigurărilor;

Metode de
predare
-

Observaţii

Metode de
predare
Studii/lucrări/
aplicaţii
practice

Observaţii

13. Piaţa interna şi internaţională a asigurărilor şi reasigurărilor;
14. Asigurările de persoane;
15. Riscul operaţional şi gestionarea acestuia în domeniul bancar
16. Caracteristicile pieţei instrumentelor financiare derivate
17. Organizarea şi derularea controlului intern în instituţiile bancare
18. Modalităţi de plată utilizate în cadrul tranzacţiilor de comerţ exterior
19. Studiu privind aşezarea şi perceperea impozitelor directe
20. Studiu privind aşezarea şi perceperea impozitelor indirecte
21. Studiu privind locul şi rolul bugetelor locale în cadrul sistemului bugetar naţional
22. Studiu privind finanţarea protecţiei sociale în România
23. Studiu privind locul şi rolul Trezoreriei finanţelor publice în cadrul sistemului financiar
24. Studiu privind evoluţia impozitului pe profit în România
25. Studiu privind derularea procesului bugetar la nivelul bugetelor locale
26. Studiu privind aşezarea şi perceperea taxei pe valoarea adăugată
27. Studiu privind evoluţia veniturilor bugetului local pe exemplul……
28. Studiu privind evoluţia cheltuielilor bugetului local pe exemplul……
29. Cauzele, formele şi amploarea fenomenului evazionist în perioada 2005-2010
30. Veniturile bugetelor locale - constatare, aşezare si administrare (pe ex. unui judeţ, oraş,
comună)
31. Organizarea execuţiei bugetului public (local, de stat, asigurări sociale de stat etc.) şi
eficienţa sa
32. Analiza tehnicilor privind execuţia de casă a veniturilor bugetelor publice (la o unitate
operativă a Trezoreriei Finanţelor Publice)
33. Urmărirea şi încasarea veniturilor fiscale de la persoanele fizice (la organele fiscale).
34. Finanţarea cheltuielilor şi posibilităţi de îmbunătăţire la o instituţie din învăţământ
35. Finanţarea cheltuielilor şi posibilităţi de îmbunătăţire la o instituţie din domeniul sănătăţii
(spital, policlinică, dispensar etc.)
36. Finanţarea cheltuielilor şi posibilităţi de îmbunătăţire la o instituţie din domeniul culturii şi
artei (teatru, operă, complex muzeal, muzeu, inspectorat de cultură etc.)
37. Finanţarea cheltuielilor şi posibilităţi de îmbunătăţire la o instituţie din domeniul
asigurărilor sociale şi a protecţiei sociale (direcţie judeţeană pentru probleme de muncă şi
ocrotiri sociale; inspectorat de muncă; instituţie de protecţie socială etc.)
38. Impactul taxelor de consumaţie asupra activităţii întreprinderii.
39. Studiu privind impozitele directe la o SC
40. Studiu privind aplicarea taxei pe valoarea adăugată pe exemplul întreprinderii...
41. Locul si rolul accizelor in sistemul resurselor financiare publice (studiu de caz SC…)
42. Impozitele si taxele datorate bugetelor locale de persoanele fizice si juridice.
43. Procesul bugetar la unităţile administrativ-teritoriale (studiu de caz Primăria ...........)
44. Rolul impozitelor şi taxelor în asigurarea autofinanţării unităţilor administrativ-teritoriale
(studiu de caz: Primăria.......Jud.......)
45. Dimensionarea performanţelor economico-financiare la S.C…………
46. Determinarea efectelor îndatorării prin intermediul creditului bancare asupra rezultatului
net la S.C…………
47. Determinarea necesarului de active circulante la S.C………………
48. Leasingul – modalitate de finanţare. Studiu de caz la S.C….
49. Fundamentarea deciziei de investire la S.C……
50. Rolul impozitelor şi taxelor în formarea veniturilor bugetului de stat
51. Organizarea şi exercitarea inspecţiei fiscale
52. Stingerea obligaţiilor fiscale prin executarea silită
53. Determinarea impozitului pe profit la S.C…..
54. Implicaţiile TVA asupra rezultatelor financiare la S.C…….
55. Managementul procesului investiţional
56. Fundamentarea deciziei optime de finanţare
57. Analiza viabilităţii firmei şi a riscului de faliment
58. Sistemul de indicatori de performanţă ai firmei
59. Managementul financiar al întreprinderilor mici
60. Managementul procesului investiţional
61. Fundamentarea deciziei optime de finanţare
62. Analiza viabilităţii firmei şi a riscului de faliment
63. Sistemul de indicatori de performanţă ai firmei
64. Managementul financiar al întreprinderilor mici şi mijloci
65. Utilizarea instrumentelor financiare
66. Finanţarea pe termen mediu şi lung
67. Managementul poziţionării firmei pe piaţă şi relaţiile cu clienţii
68. Analiza performanţelor întreprinderii în baza informaţiilor oferite de situaţiile financiare

anuale-bilanţul contabil
69. Analiza şi diagnosticul rentabilităţii firmei
70. Situaţia rezultatului global şi performanţele activităţii agenţilor economici
71. Analiza indicatorilor de performanţă cu ajutorul tabloului fluxurilor de trezorerie
72. Dinamica echilibrului agenţilor economici şi identificarea echilibrului general
73. Diagnosticul financiar al riscului şi al rentabilităţii
74. Analiza diagnostic şi măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii
75. Analiza economică pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil
76. Analiza indicatorilor valorici ce caracterizează procesul de producţie şi comercializare
77. Analiza performanţelor financiare ale firmei
78. Analiza situaţiei financiar patrimoniale, pe baza fundamentării deciziilor manageriale
79. Analiza structurii financiar-patrimoniale a întreprinderii şi optimizarea politicilor de
finanţare
80. Studiu de caz privind contabilitatea capitalului social;
81. Studiu de caz privind imobilizările necorporale;
82. Monografie contabilă privind intrarea în patrimoniu a mijloacelor fixe;
83. Monografie contabilă privind ieşirea din patrimoniu a mijloacelor fixe;
84. Studiu de caz privind imobilizările în curs;
85. Monografie contabilă privind materialele consumabile;
86. Studiu de caz privind contabilitatea produselor finite;
87. Studiu de caz privind contabilitatea semifabricatelor şi produselor reziduale;
88. Monografie contabilă privind vânzarea mărfurilor cu ridicata;
89. Monografie contabilă privind vânzarea mărfurilor cu amănuntul;
90. Studiu de caz privind contabilitatea ambalajelor;
91. Studiu de caz privind contabilitatea decontărilor cu furnizorii;
92. Monografie contabilă privind decontările cu clienţii;
93. Monografie contabilă privind decontările cu salariaţii;
94. Monografie contabilă privind decontările cu asigurările sociale;
95. Studiu de caz privind contabilitatea impozitului pe profit;
96. Studiu de caz privind contabilitatea taxei pe valoarea adăugată;
97. Studiu de caz privind contabilitatea altor impozite, taxe şi vărsăminte asimilate;
98. Studiu de caz privind contabilitatea debitorilor şi creditorilor diverşi;
99. Studiu de caz privind contabilitatea decontărilor prin conturile bancare;
100. Studiu de caz privind contabilitatea decontărilor prin casierie;
101. Monografie contabilă privind creditele bancare pe termen lung;
102. Monografie contabilă privind creditele bancare pe termen scurt;
103. Studiu de caz privind contabilitatea cheltuielilor de exploatare;
104. Studiu de caz privind contabilitatea cheltuielilor financiare şi extraordinare;
105. Studiu de caz privind contabilitatea veniturilor din exploatare;
106. Studiu de caz privind contabilitatea veniturilor financiare şi extraordinare;
107. Monografie contabilă privind stocurile de materii prime;
108. Monografie contabilă privind rezultatul exerciţiului şi repartizarea acestuia;
109. Studiu de caz privind contabilitatea amortizării imobilizărilor;
110. Studiu de caz privind contabilitatea materialelor de natura obiectelor de inventar;
111. Monografie contabilă privind contabilitatea animalelor şi păsărilor;
112. Studiu de caz privind diferenţele constatate la inventarierea patrimoniului.
113. Aplicaţii practice privind capitalul social şi primele legate de capital
114. Studiu de caz privind contabilitatea rezervelor din reevaluare
115. Studiu de caz privind contabilitatea produselor finite
116. Monografie contabilă privind decontările cu clienţii
117. Monografie contabilă privind decontările cu salariaţii
118. Monografie contabilă privind decontările cu asigurările sociale
119. Studiu de caz privind contabilitatea impozitului pe profit
120. Studiu de caz privind contabilitatea taxei pe valoare adăugată
121. Monografie contabilă privind creditele bancare pe termen scurt
122. Studiu de caz privind contabilitatea veniturilor extraordinare
123. Studiu de caz privind contabilitatea cheltuielilor de exploatare
124. Studiu de caz privind contabilitatea provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli
125. Studiu de caz privind contabilitatea altor împrumuturi şi datorii asimilate
126. Contabilitatea dobânzilor aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate
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proprii
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptãrile reprezentanţilor comunitãţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
I. Deprinderi profesionale/practice
Capacitatea de a:
- stăpâni „arta” întocmirii documentelor financiar-contabile;
- interpreta fidel informaţiile furnizate de documentele financiar-contabile (profesionistul contabil va ştii să „citească” şi
să dezlege „povestea” consemnată în cadrul documentelor, putând astfel să le înregistreze corect în contabilitatea
sintetică şi analitică);
- deveni un profesionist în evidenţa primară a entităţilor;
- deveni un bun cunoscător al reflectării în practică a tuturor documentelor justificative (contabilitate financiară);
- pune în practică cunoştinţele asimilate privind fiscalitatea, bazele de date, utilizarea calculatorului pentru a ţine o
contabilitate primară sau financiară etc.
II. Deprinderi transferabile
Capacitatea de a:
- sesiza eventualele erori care pot influenţa calitatea informaţiilor furnizate contabilităţii prin intermediul documentelor
(materia primă);
- participa la elaborarea raportărilor financiar-contabile;
- lucra eficient în echipe.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode
de evaluare

10.4 Curs

Colocviu oral
Cerinţe pentru nota 5: însuşirea modului de elaborare şi
gestionare a proiectelor

10.5 Seminar/laborator

Întocmire referat

Evaluare
sumativă la
sfârşitul
semestrului
Evaluare
sumativă

10.3
Pondere din
nota finalã
50%

10.6 Standard minim de performanţã
- Elaborarea unui proiect/unei lucrări de natură financiară
- Redactarea şi susţinerea unui studiu de caz referitor la o problemă economico-financiară
- Prezentarea unei proceduri-standard de realizare a unei lucrări economico-financiare

Data completării
................

Semnătura titularului de curs
.............................

Data avizării în departament
........................

Semnătura titularului de seminar
................................

Semnătura directorului de departament
..........................

50%

