FISA DISCIPLINEI

2. Date despre disciplina
Denumirea disciplinei
Aria tematica (subject area)
Responsabili de curs
Titularul disciplinei
Anul de studii IV 2.6 Semestrul 1
3.

An/
Sem

III/2
3.1
3.4

47.00

CONTABILITATEA AGENȚILOR ECONOMICI

Inginerie Civilă
Conf. dr. ec. Sorina Anamaria Ciplea
Conf. dr. ec. Sorina Anamaria Ciplea
2.7 Evaluarea Examen 2.8 Regimul disciplinei DID

Timpul total estimat
Denumirea disciplinei

Contabilitatea agentilor
economici
Numar de ore pe
săptămână
Total ore din planul de înv.

Nr. Curs Aplicaţii Curs Aplicaţii Stud.
sapt.
Ind.
[ore/săpt.]
[ore/sem.]
S L P
S L P

14

2

1

14

3.2

78

3.5

din care
curs
din care
curs

28

14

36

4. Preconditii
De curriculum
De competente

3

3.3

aplicatii

1

28

3.6

aplicatii

14

(acolo unde este cazul)
Cunoştinţe economice din manualele de liceu.

1

78

2

Studiul individual
Studiul dupa manual, suport de curs, bibliografie si notite
Documentare suplimentara in biblioteca, pe platformele electronice si pe teren
Pregatire seminarii/laboratore, teme, referate, portofolii, eseuri
Tutoriat
Examinari
Alte activitati
36
3.7 Total ore studiul individual
78
3.8 Total ore pe semestru
3
3.9 Numar de credite

4.1
4.2

Credit

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Construcții
Construcții Civile și Management
Inginerie și Management
Studii Universitare de Licență
Inginerie Economică
IF - învățământ cu frecvență

TOTAL

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

1. Date despre program
Institutia de invatamint superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii/Calificarea
Forma de invatamint
Codul disciplinei

Ore

10
10
10
6

-

5.1
5.2

5. Conditii (acolo unde este
De desfasurare a cursului
De desfasurare a aplicatiilor

cazul)

Modul de constituire si de desfãsurare si conducere a activitãtii financiare si a
contabilitatii unei firme, precum si modul de calculatie a costurilor.

Modul de intocmire, desfãsurare si conducere a activitãtii financiare si a contabilitatii unei
firme, precum si calculatia costurilor si inregistrarea lor in contabilitate.

Să stie sa folosesca planul de conturi pentru conducerea contabilitãtii.
Să cunoascã conditiile necesare infiintãrii societatii.
Să cunoascã modul de inregistrare in contabilitate a operatiilor efectuate de societate.
Să cunoască modul de calcul al preţurilor şi al costurilor.
Să cunoascã documentele de sinteza contabilã necesare inchiderilor contabile lunare si
anuale.

Competenţe
transversale

Abilităţi dobândite:
(Ce instrumente ştie să
mânuiască)

Deprinderi dobândite:
(Ce ştie să facă)

Competente profesionale

Cunoştinţe teoretice,
(Ce trebuie sa
cunoască)

6 Competente specifice acumulate

7 Obiectivele disciplinei (reiesind din grila competentelor specific acumulate)
7.1

Obiectivul general al disciplinei

7.2

Obiectivele specifice

Inţelegerea motivaţiei teoretice şi aplicarea corectă a
sistemului de contabilitate, familiarizarea cu, instrumentele şi
modalităţile de lucru specifice domeniului contabil, - utilizarea
informaţiilor contabile pentru urmărirea evoluţiei patrimoniului
şi pentru calcularea indicatorilor financiari
privind activitatea întreprinderii.
Intocirea unui Deviz General si a indicatorilor tehnico
economici, intocmirea unei fise de date a achizitiei si a unei
oferte, realizarea unei analize de pret

2

8. Continuturi

3
4

5

6

7

8
9
10

11
12
13
14

8.2. Aplicatii (seminar/lucrari/proiect)
1
2

3
4
5
6
7

Videoproiector

2

Date generale privind modul de organizare si conducere a
contabilitãtii. Legea 82 , care sta la baza organizarii contabilitatii.
Obiectul si metoda contabilitatii. Patrimoniul unitatii, capitalul social,
activele si pasivele societatii, structura veniturilor si a cheltuielilor.
Principiile contabilitatii.
Procedeele metodei contabilitatii, caracteristicile contului si reguli de
functionare, planul de conturi si mecanismul provizioanelor.
Contabilitatea conturilor de capitaluri. Majorarea si micsorarea
capitalului social, primele legate de capital, contabilitatea rezervelor si
a provizioanelor.
Contabilitatea conturilor de imobilizari (partea I). Evaluarea
imobilizarilor, contabilitatea cheltuielilor de constituire, cercetaredezvoltare, brevete de inventii, contabilitatea imobilizarilor corporale.
Contabilitatea conturilor de imobilizari (partea II). Contabilitatea
imobilizarilor necorporale, contabilitatea si calculul costurilor de
amortizare.
Contabilitatea stocurilor si a productiei in curs de executie (partea I).
Definirea si elementele constitutive ale stocurilor si productiei in curs
de executie, calcul de pret si cost.
Contabilitatea stocurilor si a productiei in curs de executie (partea II).
Evaluarea stocurilor si a productiei in curs de executie.
Contabilitatea datoriilor si a creantelor (partea I). Definirea datoriilor si
a creantelor, stabilirea reducerilor acordate.
Contabilitatea datoriilor si a creantelor (partea II). Contabilitatea
datoriilor pe credit comercial , pe credit cambial, a creantelor din
vinzari de bunuri si servicii.
Contabilitatea operatiilor de trezorerie. Contabilitatea titlurilor de
plasament, a conturilor la banci, credite bancare.
Contabilitatea cheltuielilor şi veniturilor. Structura cheltuielilor si a
veniturilor.
Calcul de preţ şi cost în construcţii.
Lucrari contabile de închidere lunare şi anuale. Balanta, bilantul,
contul de profit si pierdere.

Observatii

Metode de Observatii
predare

Date generale privind conturile si modul de functionare.
Planul de conturi. Analiza acestuia, intelegerea modului de citire a
planului. Documentele contabile primare, precum si modul de
completare si inregistrare.
Exemple practice privind contabilitatea conturilor de capitaluri.
Exemple practice privind contabilitatea imobilizarilor si amortizarea lor.
Exemple practice privind contabilitatea stocurilor si a productiei in curs
de executie.
Exemple practice privind contabilitatea datoriilor si a creantelor si a
operatiilor de trezorerie.
Exemple practice privind contabilitatea cheltuielilor si veniturilor,
precum si inchiderea lunara.

Expunere

1

Expunere, discuții

Metode de
predare

8.1. Curs (programa analitica)

Bibliografie:
In biblioteca UTC-N
 Farcas,D.,M., Curs de finante si contabilitate pentru manageri neeconomisti, Editura Todesco,
Cluj-Napoca, 2000
 Farcas,D., Finantele si contabilitatea intreprinderii, teorie, studii de caz, solutii, Editura UT
Press, Cluj-Napoca, 2007

3



Hossu, T., Alexe, N., Hossu, C., Blaga, P., Managementul firmelor de construcţii, Editura Casa
Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2001
 Oprea C., Contabilitate de gestiune, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2000
 Oprea Călin, Gheorghe Cârstea: Contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor, Ed.
AtlasPress, 2003
Materiale didactice virtuale
In alte biblioteci:
1. Iacob P. Pântea, Contabilitatea financiarã, Editura Intelcredo, Deva, 2001.
2. Iacob P. Pântea, Contabilitatea financiarã, Editura Intelcredo, Deva, 2005.
3. Iacob P. Pântea si colectivul, Contabilitatea financiarã a firmei, Editura Studia, 1999.

9. Coroborarea continuturilor disciplinei cu asteptarile reprezentantilor comunitatii
epistemice, asociatiilor, profesionale si angajatori din domeniul aferent programului
Competentele propuse au rezultat in urma discutiilor cu operatorii in domeniu

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare
Curs

întrebări teorie

Aplicatii

întrebări din proiect

10.2 Metode de evaluare 10.3 Ponderea din
Proba scrisă:
durata evaluării 2
ore(2subiecte)
Proba scrisă:
durata evaluării 2
ore (3 subiecte)

nota finala
40%

60%

10.4 Standard minim de performanta
50% răspunsuri corecte la partea de teorie, 50% din problemele practice

Data completarii

Titularul de Disciplina
Conf. dr. ec. Sorina
Anamaria Ciplea

Responsabil de curs
Conf. dr. ec. Sorina Anamaria Ciplea

Data avizarii in departament
.........................

Director departament
Conf. dr. ing. Claudiu Aciu
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