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III. Obiectivele disciplinei
Cursul urmareste sa familiarizeze pe studenti cu notiunile de baza in domeniul finantelor si contabilitatii. Se au in vedere modalitatile moderne de decontare, precum si situatiile financiar-contabile ale agentilor economici (cu accent pe comertul electronic), in conformitate cu reglementarile internationale în domeniu.

IV. Conţinutul disciplinei
Cursul urmareste sa familiarizeze pe studenti cu notiunile de bazt in domeniul finantelor si contabilitatii. Se au in vedere modalitatile moderne de decontare, precum si situatiile financiar-contabile ale agentilor economici (cu accent pe comertul electronic), in conformitate cu reglementarile internationale în domeniu.

V. Bibliografie
1. EPURAN, MIHAIL - BABAITA, VALERIA: Teoria generala a contabilitatii. Timisoara: Editura Mirton, 2000
2. FELEAGA, NICULAE: Bazele contabilitatii - O abordare europeana si internationala, Bucuresti: Editura Economica, 2002
3. HOROMNEA EMIL şi colectiv, Bazele contabilităţii, Editura Sedcom LIBRIS, Iaşi, 2005 
4. MATIS, DUMITRU: Contabilitatea operatiunilor speciale, Deva: Editura Intelcredo, 2003 
5. MATIŞ DUMITRU şi colectiv, Bazele contabilităţii. Aspecte teoretice şi practice. Editura Alma Mater, 2005 
6. MATIŞ DUMITRU şi colectiv, Bazele contabilităţiide la practică la teorie,Editura Alma Mater, 2005 
7. HOANTA, NICOLAE: Economie si finante publice, Editura Polirom, Iasi, 2000
8. TULAI, CONSTANTIN: Finantele publice si fiscalitatea, Editura Casa Cartii de Stiinta, Cluj-Napoca, 2003.
9. VÂLCEANU, DUMITRU: Obligatii si drepturi privind exercitarea controlului fiscal, Tribuna Economica, nr. 32 - 2003
10. VACAREL, IULIAN: Finante publice, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1992

VI. Tematica activităţilor didactice pe săptămâni
1. Universul contabilităţii: trecut, prezent şi viitor. Conceptul de contabilitate; istoria contabilităţii; contabilitatea – limbaj de comunicare, artă, sistem informaţional, joc social; dezvoltarea contabilităţii româneşti 
2-3. Obiectul contabilităţii. Obiectul contabilităţii; active; pasive; datorii; capitaluri proprii. 
 Contul de profit şi pierdere; venituri; cheltuieli; rezultate; sfera de acţiune a obiectului contabilităţii 
4. Metoda contabilităţii. Metoda contabilităţii; principii fundamentale; principii normative; procedee contabile; imagine fidelă; 
5. Documentarea operaţiilor economice. 
 Cuantificare monetară. Documente economice; verificarea documentelor; circulaţia documentelor; arhivarea documentelor; calculaţie; evaluare 
6-7-8. Partida dublă – principiu fundamental al contabilităţii. Partida dublă; dubla reprezentare; patrimoniu. Bilanţ; cont de profit şi pierdere; cont; structura contului; funcţiile conturilor; reguli de funcţionare a conturilor; Corespondenţa conturilor; analiza contabilă; formula contabilă; evidenţa cronologică şi sistematică; plan de conturi; 
 9-10-11, Conţinutul economic şi funcţia contabilă a principalelor conturi utilizate în contabilitatea financiară Capitaluri; imobilizări necorporale; imobilizări corporale; imobilizări financiare; amortizare; ajustări pentru depreciere; provizioane.  Stocuri; decontări cu terţii; creanţe; datorii.  Elemente de trezorerie; cheltuieli; venituri; rezultate 
 12. Balanţa de verificare.  Inventarierea elementelor de activ şi de pasiv Balanţa de verificare; inventariere. 
 13. Situaţiile financiare ale unităţilor patrimoniale Situaţii financiare – pregătire, întocmire, prezentare şi analiză. 
 14. Managementul contabilităţii unităţilor patrimoniale Managementul operaţional al contabilităţii; managementul funcţional al contabilităţii. 

VII. Metode didactice folosite
Expunerea

VIII. Evaluare
Examen scris în sesiunea de examene – 50% din nota finală, 
	- Activităţi aplicative recomandate şi participarea activă pe parcursul întâlnirilor – 20% din nota finală; 

- Teste pe parcursul semestrului – 20% din nota finală; 
- Studii individuale propuse de cadrul didactic – 10% din nota finală.

IX. Bibliografie suplimentară
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