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Universitatea: „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU  

Facultatea: ŞTIINŢE ECONOMICE 

Profilul/Domeniul: CONTABILITATE 

Specializarea/Programul de studii: CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE  

Forma de învăţământ: IF 

 

 

REZUMATELE  FIŞELOR DISCIPLINELOR 

 

 

Anul de studiu: III 

Anul universitar: 2019/2020 

 

 

I.    Disciplina: Contabilitate aprofundată 

 

II.   Statutul disciplinei:  
 

III. Precondiții: Nu este cazul 

 

IV. Conţinutul disciplinei:  
1. Aspecte generale privind dizolvarea şi lichidarea societăţilor  
2. Participanţii la procedura insolvenţei  
3. Etapele procedurii de insolvenţă  

4. Contabilitatea operaţiunilor de lichidare 

5. Contabilitatea operaţiilor care se efectuează la retragerea sau excluderea asociaţilor dintr-o 

societate  

6. Aspecte economice, juridice şi financiare privind fuziunea societăţilor 
7. Metode de contabilizare a operaţiilor de fuziune 

8. Particularităţi privind contabilitatea operaţiilor de fuziune prin contopire 

9. Contabilitatea unor cazuri particulare privind fuziunea societăţilor 
10. Contabilitatea divizării societăţilor  

 

V.  Bibliografia minimală obligatorie: 
1. Deju Mihai, Contabilitatea aprofundată-note de curs 2018 (suport electronic). 

 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate: 
 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

1 3x14=42 2x14=28 - - 6 

 

VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen 

 

 

I.    Disciplina: Analiză economico-financiară I 

 

II.   Statutul disciplinei:  
 

III. Precondiții: Nu este cazul 

 

IV. Conţinutul disciplinei:  
1. Necesitatea analizei economico-financiare. Rolul analizei economico-financiare şi utilizatorii  

acesteia 

X obligatoriu  opțional  facultativ 

X obligatoriu  opțional  facultativ 
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2. Sistemul informaţional al analizei economico-financiare. Obiectul analizei economico-

financiare şi etapele procesului de analiză. Tipuri de analiză 

3. Metodologia analizei economico-financiare 

4. Analiza situaţiei generale a activităţii de producţie şi comercializare pe baza indicatorilor 
valorici 

5. Analiza cifrei de afaceri 

6. Analiza valorii adăugate 

7. Analiza producţiei fizice 

8. Analiza ritmicităţii şi calităţii producţiei 
9. Analiza gestiunii resurselor umane 

10. Analiza gestiunii resurselor materiale  
 

V.  Bibliografia minimală obligatorie: 
1. Solomon D. C. Analiză economico-financiară I. Curs universitar, Editura Alma Mater, Bacău, 
2012. 

 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate: 
 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

1 2x14=28 2x14=28 - - 5 

 

VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen 

 

 

I.    Disciplina: Contabilitatea instituţiilor de credit 
 

II.   Statutul disciplinei:  
 

III. Precondiții: Nu este cazul 

 

IV. Conţinutul disciplinei:  
1. Organizarea generală a contabilităţii instituţiilor de credit 
2. Contabilitatea operaţiunilor de trezorerie și operațiunilor interbancare 

3. Tehnica operativă şi contabilitatea operaţiunilor cu clientela 

4. Contabilitatea operaţiunilor diverse 

5. Contabilitatea valorilor imobilizate 

6. Contabilitatea capitalurilor proprii, asimilate şi provizioanelor 

7. Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor şi rezultatului activităţii bancare 
 

V.  Bibliografia minimală obligatorie: 
1. Bucur, I. A. (2019), Contabilitatea instituţiilor de credit: note de curs în format electronic; 

2. ***Ordinul Nr. 27 din 16 decembrie 2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme 
cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, cu 

modificările şi completările ulterioare 

 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate: 
 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

1 2x14=28 1x14=14 - - 5 

 

VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen 

 

X obligatoriu  opțional  facultativ 
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I.    Disciplina: Politici şi opţiuni contabile 

 

II.   Statutul disciplinei:  
 

III. Precondiții:  
- de curriculum: contabilitate financiară I, contabilitate financiară II 

 

IV. Conţinutul disciplinei:  
1. Fundamente teoretice privind politicile contabile  

2. Politici contabile privind întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare. Comparabilitatea 

informaţiilor financiar-contabile  

3. Politici contabile privind calculul şi prezentarea indicatorului rezultat pe acţiune  

4. Politici contabile privind imobilizările corporale şi necorporale  

5. Politici contabile referitoare la contabilizarea contractelor de locaţie  

6. Politici contabile privind stocurile şi producţia în curs  

7. Politici contabile privind creanţele 

8. Politici contabile privind subvenţiile 

9. Politici contabile privind provizioanele 

10. Politici contabile privind efectele variaţiei cursurilor de schimb valutar 

11. Politici contabile corecţia erorilor. Politici contabile privind evenimentele posterioare 
închiderii exerciţiului 

12. Aspecte de bază privind practicile de contabilitate creativă 
 

V.  Bibliografia minimală obligatorie: 
1. Feleagă, N., Feleagă, L., Albu, N., Politici şi opţiuni contabile, Editura Infomega, Bucureşti, 
2008; 

2. IASB, Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). Norme oficiale emise la 1 
ianuarie 2017. Cuprinde IFRS-urile care intră în vigoare ulterior datei de 1 ianuarie 2017, dar nu 

cuprinde IFRS-urile pe care acestea le înlocuiesc, Partea A-Cadrul general conceptual şi dispoziţii, 
Editura CECCAR, Bucureşti, 2017;  

3. Ministerul Finanţelor Publice, Ordinul nr. 1802/2014, pentru aprobarea Reglementărilor 

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

Monitorul Oficial al României nr. 963 din 30.12.2014;  

4. Ministerul Finanţelor Publice, Ordinul nr. 2844/2016, pentru aprobarea Reglementărilor contabile 

conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 1020 din 19.12.2016. 

 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate: 
 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

1 2x14=28 1x14=14 - - 5 

 

VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: verificare 

 

 

I.    Disciplina: Control de gestiune 

 

II.   Statutul disciplinei:  
 

III. Precondiții:  
- de curriculum: contabilitate de gestiune 

- de competenţe: specifice disciplinei de mai sus. 

X obligatoriu  opțional  facultativ 

X obligatoriu  opțional  facultativ 
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IV. Conţinutul disciplinei:  
1. Fundamente teoretice ale controlului de gestiune  

2. Controlul prin sistemul de bugete al întreprinderii 

3. Metoda standard-cost 

4. Metoda Activity-Based Costing 

5. Metoda Target-Costing 

6. Preţurile de cesiune internă 

7. Metoda Just In Time 

8. Situaţii de monitorizare şi raportare a performanţei 
 

V.  Bibliografia minimală obligatorie: 
1. Dragomirescu S.E. Control de gestiune. Curs universitar, Editura Alma Mater, Bacău, 2013. 

 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate: 
 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

1 2x14=28 2x14=28 - - 5 

 

VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen 

 

 

I.    Disciplina: Expertiză contabilă şi consultanţă fiscală 

 

II.   Statutul disciplinei:  
 

III. Precondiții: Nu este cazul  

 

IV. Conţinutul disciplinei:  
1. Conceptul de expertiza contabila  

2. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi  
3. Cadrul normativ privind experţii contabili şi misiunile lor  
4. Caracteristici generale ale misiunilor experţilor contabili  
5. Norme generale aplicabile misiunilor experţilor contabili  
6. Misiunea de ţinere a contabilităţii, întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare  

7. Misiunea de examinare a contabilităţii, întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare  
8. Misiunea de cenzor la societăţile comerciale 

9. Misiunea de expertiză contabilă 

10. Alte misiuni profesionale ale experţilor contabili 
11. Consultantul fiscal şi statutul său 

 

V.  Bibliografia minimală obligatorie: 
1. Botez, Daniel, Expertiză contabilă şiconsultanţă fiscală, suport de curs 

2. CECCAR, Standardele profesionale şi ghidurile de aplicare a acestora 

 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate: 
 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

1 2x14=28 1x14=14 - - 4 

 

VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: verificare 

 

 obligatoriu X opțional  facultativ 
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I.    Disciplina: Analiză economico-financiară II 

 

II.   Statutul disciplinei:  
 

III. Precondiții: Nu este cazul  

 

IV. Conţinutul disciplinei:  
1. Aspecte teoretice privind analiza cheltuielilor întreprinderii. Analiza cheltuielilor aferente 

veniturilor întreprinderii 

2. Analiza diagnostic a cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri   

3. Analiza-diagnostic a cheltuielilor materiale  

4. Analiza eficienţei cheltuielilor cu personalul  
5. Analiza costului pe produs  

6. Abordări conceptuale privind rentabilitatea întreprinderii  
7. Analiza factorială a  rezultatului  
8. Analiza diagnostic pe baza ratei rentabilităţii  
9. Analiza cost-volum-profit  

10. Fundamente teoretice privind poziţia financiară a întreprinderii 
11. Analiza situației nete. Analiza lichidităţii şi solvabilităţii 
12. Analiza echilibrului financiar. Analiza vitezei de rotaţie a activelor circulante 

 

V.  Bibliografia minimală obligatorie: 
1. Solomon D. C. Analiză economico-financiară II. Curs universitar, Editura Alma Mater, Bacău, 
2013. 

 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate: 
 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

2 2x12=24 2x12=24 - - 5 

 

VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen 

 

 

I.    Disciplina: Contabilitatea persoanelor fără scop patrimonial 
 

II.   Statutul disciplinei:  
 

III. Precondiții: Nu este cazul  

 

IV. Conţinutul disciplinei:  
1. Delimitări teoretice privind organizarea şi funcţionarea persoanelor juridice fără scop 

patrimonial 

2. Noţiuni  de bază privind organizarea şi conducerea contabilităţii de către persoanele juridice 

fără scop patrimonial 

3. Fundamente teoretice şi aspecte practice privind organizarea şi conducerea contabilităţii în 
partidă dublă 

4. Fundamente teoretice şi aspecte practice privind organizarea şi conducerea contabilităţii în 
partidă simplă 

5. Tratamente fiscale privind persoanele juridice fără scop patrimonial 
6. Aspecte practice particulare privind organizarea şi conducerea contabilităţii de către anumite 

categorii de persoane juridice fără scop patrimonial. Aplicaţii şi studii de caz 
 

X obligatoriu  opțional  facultativ 

 obligatoriu X opțional  facultativ 
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V.  Bibliografia minimală obligatorie: 
1. Breahnă-Pravăţ, I,C., Contabilitatea persoanelor fără scop patrimonial. Curs universitar, Editura 

Alma Mater, Bacău, 2012; 
2. Diaconu, Gh., Pitulice, I.C., Contabilitatea financiară a organizaţiilor non-profit, Editura 

Contaplus, 2007; 

3. * * * Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor  nr. 3103/2017 din 24/11/2017 privind 
aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial. 
 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate: 
 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

2 2x12=24 2x12=24 - - 4 

 

VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen 

 

 

I.    Disciplina: Doctrina şi deontologia profesiei contabile 

 

II.   Statutul disciplinei:  
 

III. Precondiții:  
- de curriculum: expertiză şi practici contabile. 

 

IV. Conţinutul disciplinei:  
1. Apariţia şi dezvoltarea profesiei; rolul şi structura IFAC 

2. Profesia de expert contabil : dobândire, exercitare 

3. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi 
4. Profesia de auditor financiar : dobândire, exercitare 

5. Camera Auditorilor Financiari din România 

6. Autoritatea de Supraveghere a Auditului Statutar 

7. Deontologia profesioniştilor contabili 
 

V.  Bibliografia minimală obligatorie: 
1. Botez, Daniel, Doctrină şi deontologie profesională, suport de curs 

2. Legislaţie în domeniul profesiei contabile 

3. Codul Etic IFAC 

 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate: 
 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

2 2x12=24 2x12=24 - - 4 

 

VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen 

 

 

I.    Disciplina: Audit financiar 

 

II.   Statutul disciplinei:  
 

III. Precondiții:  
- de curriculum: contabilitate financiară 

 

 obligatoriu X opțional  facultativ 

X obligatoriu  opțional  facultativ 
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IV. Conţinutul disciplinei:  
1. Conceptul de audit financiar  

2. Cadrul conceptual privind misiunile de audit şi asigurare  
3. Tipologia misiunilor de audit şi asigurare  

4. Controlul intern şi auditul     
5. Riscurile în audit şi evaluarea acestora  

6. Pragul de semnificaţie în audit  
7. Succesiunea lucrărilor într-o misiune de audit  

8. Modalităţi de raportare şi comunicare  
 

V.  Bibliografia minimală obligatorie: 
1. Botez, Daniel, Audit financiar, suport de curs 

2. Legislaţie în domeniul profesiei de auditor financiar 

 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate: 
 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

2 2x12=24 2x12=24 - - 5 

 

VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen 

 

 

I.    Disciplina: Sisteme informatice de gestiune 

 

II.   Statutul disciplinei:  
 

III. Precondiții:  
- de curriculum: programarea calculatoarelor, contabilitate de gestiune; 

- de competenţe: baze de date. 

 

IV. Conţinutul disciplinei:  
1. Sistemul informatic, parte componenta a sistemului informational  

2. Ciclul de viata al sistemelor informatice  

3. Analizele de fezabilitate  

4. Codificarea datelor  

5. Proiectarea schemei bazei de date  

6. Modelul unui sistem informatic contabil integrat  

7. Securitatea si protectia informatiei  

8. Medii de afaceri moderne 
 

V.  Bibliografia minimală obligatorie: 
1. Adam R, Sisteme Informatice de Gestiune. Curs universitar, Editura Alma Mater, Bacău, 2013. 
 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate: 
 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

2 2x12=24 - 1x12=12 - 4 

 

VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen 

 

 

 

X obligatoriu  opțional  facultativ 
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I.    Disciplina: Sisteme şi raportări financiare 

 

II.   Statutul disciplinei:  
 

III. Precondiții: Nu este cazul 

 

IV. Conţinutul disciplinei:  
1. O scurtă istorie a apariţiei şi dezvoltării sistemelor contabile  
2. Normalizare, armonizare, internaţionalizare şi convergenţă în contabilitate  
3. Consiliul Internaţional pentru Standarde Contabile: apariţie, rol, organizare, funcţionare  
4. Cadrul general de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare  

5. Sistemul contabil românesc: Scurt istoric al evoluţiei reglementărilor contabile după 1990; 
Introducerea IAS/IFRS în România, Noţiuni contabile de bază  din IAS/IFRS preluate de 
normele româneşti, Principii contabile, Reguli generale în definirea, recunoaşterea şi 
evaluarea structurilor situaţiilor financiare, Reguli generale de întocmire şi prezentare a 
situaţiilor financiare 

6. Scurtă prezentare a sistemelor contabile:  anglo-saxone, continentale 
 

V.  Bibliografia minimală obligatorie: 
1. Istrate Costel  (2016), Contabilitate și raportări financiare individuale și consolidate, Editura 
Polirom, Iași. 
2. Mircea Cristina (2013), Convergențe contabile internaționale, Curs universitar, Editura Alma 
Mater Bacău. 
3. Reglementări contabile în vigoare. 
 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate: 
 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

2 2x12=24 2x12=24 - - 5 

 

VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen 

 

 

I.    Disciplina: Evaluarea întreprinderii 

 

II.   Statutul disciplinei:  
 

III. Precondiții: Nu este cazul 

 

IV. Conţinutul disciplinei:  

1. Evaluarea economico-financiară a întreprinderilor. Principii şi reguli de evaluare 

2. Analiza diagnostic – etapă premergătoare evaluării întreprinderii 
3. Metode de evaluare a întreprinderii 

4. Abordări prin analogie în evaluarea întreprinderii 

5. Evaluarea titlurilor mobiliare 

6. Evaluarea activelor abordate pe baza Standardelor Internaţionale de Evaluare 
 

V.  Bibliografia minimală obligatorie: 
1. Muntean, M., Bucur, I. A. (2014), Evaluarea întreprinderii, Editura Alma Mater, Bacău; 
2. *** ANEVAR (2018), Standardele de evaluare a bunurilor, Bucureşti, disponibil online pe 
http://site2.anevar.ro/sites/default/files/page-files/standarde_2018.compressed.pdf. 

 

X obligatoriu  opțional  facultativ 

 obligatoriu X opțional  facultativ 

http://site2.anevar.ro/sites/default/files/page-files/standarde_2018.compressed.pdf
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VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate: 
 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 

2 2x12=24 1x12=12 - - 4 

 

VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: verificare 

 

 

 

 

 

 DECAN, DIRECTOR DEPARTAMENT, 

 Semnătura Semnătura 

 Prof. univ. dr. Ovidiu-Leonard Turcu Prof. univ. dr. Mihai Deju 

 

 

Observaţii:  
1. Documentul se numerotează începând cu 1 de la prima pagină şi se semnează de decan, pagină 

cu pagină, în dreapta jos, cu excepţia ultimei pagini, unde semnează pentru încheierea 

documentului, alături de directorul de departament. 

 Observaţia de mai sus este solicitarea ministerului pentru vizarea diplomei. 
2. Rectoratul ataşează o adeverinţă de autentificare a rezumatelor, în care se menţionează cui şi 

pentru ce scop i se eliberează. 

3. Capul de tabel de la pct. VI se modifică corespunzător specificului facultăţii şi rămâne acelaşi 
pentru toate disciplinele, ca şi la foaia matricolă. 

4. Rezumatele se întocmesc pe specializări/programe de studii şi promoţii, pe cât posibil în ordinea 

disciplinelor de pe foaia matricolă/suplimentul la diplomă. 

 


	III. Precondiții: Nu este cazul
	IV. Conţinutul disciplinei:
	V.  Bibliografia minimală obligatorie:
	VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate:
	III. Precondiții: Nu este cazul
	IV. Conţinutul disciplinei:
	V.  Bibliografia minimală obligatorie:
	VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate:
	III. Precondiții: Nu este cazul
	IV. Conţinutul disciplinei:
	V.  Bibliografia minimală obligatorie:
	VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate:
	III. Precondiții:
	IV. Conţinutul disciplinei:
	V.  Bibliografia minimală obligatorie:
	VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate:
	III. Precondiții:
	IV. Conţinutul disciplinei:
	V.  Bibliografia minimală obligatorie:
	VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate:
	III. Precondiții: Nu este cazul
	IV. Conţinutul disciplinei:
	V.  Bibliografia minimală obligatorie:
	VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate:
	III. Precondiții: Nu este cazul
	IV. Conţinutul disciplinei:
	V.  Bibliografia minimală obligatorie:
	VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate:
	III. Precondiții: Nu este cazul
	IV. Conţinutul disciplinei:
	V.  Bibliografia minimală obligatorie:
	VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate:
	III. Precondiții:
	IV. Conţinutul disciplinei:
	V.  Bibliografia minimală obligatorie:
	VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate:
	III. Precondiții:
	IV. Conţinutul disciplinei:
	V.  Bibliografia minimală obligatorie:
	VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate:
	III. Precondiții:
	IV. Conţinutul disciplinei:
	V.  Bibliografia minimală obligatorie:
	VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate:
	III. Precondiții: Nu este cazul
	IV. Conţinutul disciplinei:
	V.  Bibliografia minimală obligatorie:
	VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate:
	III. Precondiții: Nu este cazul
	IV. Conţinutul disciplinei:
	1. Evaluarea economico-financiară a întreprinderilor. Principii şi reguli de evaluare
	2. Analiza diagnostic – etapă premergătoare evaluării întreprinderii
	3. Metode de evaluare a întreprinderii
	4. Abordări prin analogie în evaluarea întreprinderii
	5. Evaluarea titlurilor mobiliare
	6. Evaluarea activelor abordate pe baza Standardelor Internaţionale de Evaluare
	V.  Bibliografia minimală obligatorie:
	2. *** ANEVAR (2018), Standardele de evaluare a bunurilor, Bucureşti, disponibil online pe http://site2.anevar.ro/sites/default/files/page-files/standarde_2018.compressed.pdf.
	VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate:

