
 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program  

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea  Facultatea de Matematica si Informatica 

1.3 Departamentul  Departamentul Informatica 

1.4 Domeniul de studii  Informatica 

1.5 Ciclul de studii  Licență 

1.6 Specializarea / Programul de 
studii  

Informatică în limba germană 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei   Bazele informatice ale gestiunii    

Codul disciplinei  MLG0010    

2.2 Titularul activităţilor de curs  Conf. Dr. Oliver Oswald 

2.3 Titularul activităţilor de 
seminar  

Conf. Dr. Oliver Oswald 

2.4 Anul de studii  I 2.5 Semestrul  II 2.6 Tipul de evaluare  C 2.7 Regimul disciplinei  Fac 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru ale activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână  2 din care: 3.2 curs  2 3.3 seminar/laborator  0 
3.4 Total ore din planul de 
învăţământ  

28 din care: 3.5 curs  28 3.6 seminar/laborator  0 

Distribuţia fondului de timp  ore  

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  15 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  12 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  10 

Tutoriat  5 

Examinări  5 

Alte activităţi...................................   

3.7 Total ore studiu individual  47 
47 3.8 Total ore pe semestru  75 
 3.9 Numărul de credite  3 
 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)  

4.1 de curriculum   Nu este cazul 

4.2 de competenţe   Nu este cazul 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a 
cursului  

  

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorul
ui  

  

 

6. Competenţele specifice acumulate  
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 • Culegerea, prelucrarea si analiza de date specifice activitatii 

firmei/intreprinderii/organizatiei. 
• Realizarea de lucrari contabile, elaborarea de situatii economico financiare. 
• Elaborarea si gestionarea de planuri de afaceri si programe de activitati specifice 

domeniului. 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Descrierea și explicarea conceptelor, procedeelor și regulilor 
contabilității financiare prin expunerea și anlizarea teoriilor și 
principiilor de bază ale acestei discipline. 

7.2 Obiectivele specifice   Introducerea studenţilor în tainele ştiinţei contabile; 
 Formarea abilităţilor necesare pentru reflectarea în contabilitate 

a operaţiilor economice regăsite în realitatea economiei 
naţionale; 

 Fundamentarea bazei ştiinţifice a studenţilor pentru formarea 
unui raţionament profesional autentic. 

 Dezvoltarea capacităţii studentului de a înţelege activitatea unei 
unităţi patrimoniale, desfăşurate în cadrul economiei reale; 

 Crearea de condiţii permisive studiului individual al studentului; 
 Implicarea studenţilor în activitatea de cercetare ştiinţifică 

contabilă. 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs  Metode de predare  Observaţii  

Universul contabilităţii: trecut, prezent şi viitor  Prelegere intensificată, 
dezbatere 

 1 prelegere 

Obiectul contabilităţii Prelegere intensificată, 
dezbatere 

 2 prelegeri 

Metoda contabilităţii Prelegere intensificată, 
dezbatere, problematizare 1 prelegere 

Documentarea operaţiilor economice şi cuantificare monetară Prelegere intensificată, 
dezbatere, problematizare 1 prelegere 

Partida dublă – principiu fundamental al contabilităţii Prelegere intensificată, 
dezbatere, problematizare 3 prelegeri 

Conţinutul economic şi funcţia contabilă a principalelor conturi 
utilizate în contabilitatea financiară 

Prelegere intensificată, 
dezbatere, problematizare 3 prelegeri 

Balanţa de verificare şi inventarierea elementelor de activ şi de 
pasiv 

Prelegere intensificată, 
dezbatere, problematizare 1 prelegere 

Situaţiile financiare ale unităţilor patrimoniale Prelegere intensificată, 
dezbatere, problematizare 1 prelegere 

Managementul contabilităţii unităţilor patrimoniale Prelegere intensificată, 
dezbatere, problematizare 1 prelegere 



 

Bibliografie obligatorie în limba germană: 
 

1. Muresan M., Müller V., Fülöp M., Grundlagen der Buchhaltung, Ed. Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 
2009.  

2. Muresan Mariana, Müller Victor und Fülöp Melinda, Grundlagen der Buchführung, Ed. Casa Cărții de 
Știință, Cluj-Napoca, 2008. 

3. Possler Ladislau, Tuțu Anca und Ivan Aureliana, Grundlagen der Buchführung, Ed. ASE, București, 
2004. 

 
 

 

9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului  

 În vederea stabilirii conținuturilor formative pentru această disciplină, au fost avute în vedere standardele 
de educație în domeniul profesiei contabile emise de către IASB precum și cerințele organismelor 
profesionale naționale precum CECCAR și CAFR privind accesul la profesia de expert contabil și auditor 
financiar. Au fost luate în considerare și concluziile dezbaterilor avute cu reprezentanții mediului de 
afaceri, angajatori potențiali din regiunea de proveniență a absolvenților specializării.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10. Evaluare  

Tip activitate  10.1 Criterii de evaluare  10.2 Metode de evaluare  
10.3 Pondere 
în nota finală  

10.4 Curs  
 
 

 Înțelegerea și aplicarea procedurilor 
specifice  în vederea realizării unei analize 
financiar-contabile a operaţiunilor 
economice înregistrate de o unitate 
patrimonială 

Un examen parțial la mijlocul 
semestrului precum și un 
examen final în sesiunea 
ordinară. 
 
Examenul constă în rezolvarea 
de aplicații practice frunizate de 
către cadrele didactice, 
elaborarea și rezolvarea de 
aplicații practice pe o temă 
formulată de către cadrele 
didactice și răspunsul la 
întrebări tip grilă din teoria 
predată și/sau din 
reglementările specifice. 

70%  
(30%Ex.par.) 
(40%Ex.fin.) 

Aplicarea unui raționament profesional 
adecvat și corecta fundamentare în 
rezolvarea de aplicații practice 

Cunoașterea și interpretarea principalelor 
prevederi legislative 

Dezvoltarea capacității de a întocmi, 
prezenta şi analiza documente contabile 

10.5 
Seminar/laborat
or 

Însușirea și înțelegerea problematicii 
specifice tratate la curs și seminar 

Studenții vor fi notați pe 
parcursul semestrului atunci 
când rezolvă aplicații practice 
(la tablă sau din bancă), când 
participă activ și constructiv la 
dezbaterile lansate de către 
cadrele didactice precum și 
separat pentru prezentarea 
temelor primite spre rezolvare 
în orele de seminar precedente. 

30% 

Aplicarea tehnicilor și procedurilor 
specifice reflectării în contabilitatea 
unităților patrimoniale a operațiilor 
economice 

Capacitatea de argumentare și evaluare a 
argumentelor proprii sau susținute de 
către alții 

10.6 Standard minim de performanţă  

 Nota 5 minim 

 

Data completării    Semnătura titularului de curs   Semnătura titulari de seminar  

06.12.2013   Conf. Dr. Oliver Oswald   Conf.Dr. Oliver Oswald 

        
Data avizării în departament    Semnătura directorului de departament  

20.12.2013     Prof. Dr. Bazil Parv 

             

 


