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26.12.2014

· Iranul a inceput sa
"filtreze" continutul
platformei pentru fotografii
Instagram
· FBI se implica in
distribuirea
controv ersatului film "The
Interv iew"
· Schimb de prizonieri intre
Kiev  si rebelii prorusi

   Pentru actualizare dati Refresh (F5)!

   
Marti

16.12.14

 

REPROGRAMAREA SEMINARULUI DE CONTABILITATE FINANCIARA LA GRUPELE 1,2 SI 4

Dragi studenti ai sectiei CIG 2, seminarul la disciplina Contabilitate f inanciarã la grupele 1,2 si 4,se va tine joi, 18.12.2014, de la

ora 09:40 in aula facultãtii (cele 3 grupe). La aceastã întâlnire vã rog sã aduceti suportul pentru seminarul 8, seminarul 9 si

seminarul 10. Vã rog sã transmiteti mai departe acest mesaj colegilor! Multumesc!

   
Luni

24.11.14

 

REPROGRAMAREA SEMINARULUI DE CONTABILITATE FINANCIARA LA GRUPELE 1,2 SI 4

Dragi studenti ai sectiei CIG 2, grupele 1,2 si 4, întrucât, joi 27.11.2014, nu voi f i în Cluj-Napoca (f iind plecat la un curs de

specializare la Bucuresti), vom tine seminarul de contabilitate cu o zi mai devreme, respectiv miercuri, 26.11.2014, de la ora

16:50 in aula facultãtii (cele 3 grupe). Studentii care nu pot veni la ora reprogramatã, pot recupera seminarul cu alte grupe

(3, 5 sau 6). Vã rog sã transmiteti mai departe acest mesaj colegilor! Multumesc!

   
Marti

11.11.14

 

SUPORTUL PENTRU SEMINARUL 6 SI REZOLVARI LA SEMINARELE 2-3

Dragi studenti, în sfârsit am postat la sectiunea Contabilitate financiarã rezolvãrile pentru seminarele 2-3

(contabilitatea imobilizãrilor). De asemenea gãsiti si suportul seminarului 6 privind contabilitatea stocurilor de mãrfuri.

La rubrica Dow nload a aceleiasi sectiuni puteti descãrca si suporturile cursurilor privind contabilitatea imobilizãrilor si

contabilitatea stocurilor. Vã dorim o sãptãmânã cât mai bunã!

   
Luni

06.10.14

 

UN NOU ÎNCEPUT!

Ultima actualizare:
16/12/2014 15:10 Marti
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Dragi studenti, bine ati revenit la facultate. Sperãm cã ati avut o vancantã pe placul vostru si ati reusit sã vã încãrcati bateriile

la maxim. Suntem convinsi cã vom avea o colaborare plãcutã si utilã si pe parcursul acestui semestru! Probabil sunteti

nerãbdãtori sã pãtrundeti din nou în lumea fascinantã a contabilitãtii ;) ! Drept urmare, v-am propus de la primul seminar (de

sãptãmâna trecutã) o aplicatie practicã recapitulativã (ce poate f i gãsitã la sectiunea Contabilitate financiarã) pe care

trebuie sã o f inalizati acasã ca temã. De asemenea, v-am pus la dispozitie la sectiunea Contabilitate financiarã Seminarul

2 si Seminarul 3 privind Contabilitatea imobilizarilor. Nu uitati planul de conturi, calculatorul si, evident, buna dispozitie!

;)

   
Luni

30.06.14

 

NOTE LA PARTIALUL LA BAZELE CONTABILITATII SERIA 1

Dragi studenti, notele finale la Bazele contabilitãtii (seria 1 si audienti CIG si EG) sunt afisate pe acest site la sectiunea

Bazele contabilitãtii. Cei care au nelãmuriri în legãturã cu nota f inalã, pot sã îsi vizualizeze lucrarea mâine, 01.07.2014, ora

12.00-13:00 (eventual cu on intarziere de 15 min) si în 02.07.2014, ora 13:00-14:00, în sala 226 (varianta 1 si 2 din data 1 si

vanrianta 1 din data 2) respectiv sala 223 (variantele 2, 3 si 4 din data 2)! Vã aminitim cã o conditie pentru promovare este ca

nota la examenul f inal sa f ie cel putin 4,5. Daca un student are o medie peste 4,5 însa la examenul f inal a obtinut o nota sub

4,5 nota f inala este 4. Felicitãri celor care au promovat aceastã disciplinã! Cei care nu au promovat si/sau cei care doresc o

notã mai mare se vor putea prezenta în sesiunea de restante/mãriri unde vor sustine un examen din întreaga materie (si care

va avea o pondere de 80%). Vã dorim tuturor o vacantã plãcutã!

   
Vineri

06.06.14

 

PRECIZÃRI LEGATE DE EXAMENUL FINAL LA BAZELE CONTABILITATII SERIA 1

Dragi studenti, pentru examenul final la Bazele contabilitãtii (seria 1), aveti de învãtat din carte capitolele 5, 6.2, 8 si 9.

(Studentii audienti care nu au dat partialul vor avea de învãtat si materia de la partial.) Examenul va consta dintr-o parte de

teorie (întrebãri grilã si întrebãri deschise) si dintr-o aplicatie practicã cu mai multe subpuncte (asemãnãtoare cu cele de la

seminar). Vã rugãm sã aveti la voi un act de identitate (cu pozã), un calculator de buzunar, instrumente de scris, planul de

conturi (fãrã însemnãri particulare legate de materie) si 1 coalã A4 (pt ciornã). Telefoanele mobile trebui închise pe tot

parcursul examenului (în caz contrar, stundetii care nu se conformeazã vor f i scosi din examen). Vã dorim mult spor la învãtat

si succes la examen! Si nu uitati regulile de functionare ale conturilor: pt. conturile de activ cresterile în debit si descresterile in

credit iar pt. conturile de pasiv invers. :)

   
Miercuri

07.05.14

 

NOTE LA PARTIALUL LA BAZELE CONTABILITATII SERIA 1

Dragi studenti, notele la examenul partial la Bazele contabilitãtii (seria 1)sunt afisate pe acest site la sectiunea Bazele

contabilitãtii si la avizier (etajul 2 intre sala 225 si 226). Cei care au nelãmuriri în legãturã cu nota, pot sã îsi vizualizeze

lucrarea mâine, 08.05.2014, ora 11.30 în sala 226 (variantele 1 si 2) respectiv sala 223 (variantele 3 si 4)!

   
Marti

06.05.14

 

26 decembrie 2014

1 EUR = 4.4702 RON

1 USD = 3.6650 RON
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AFISARE NOTE LA PARTIALUL LA BAZELE CONTABILITATII SERIA 1 IN DATA DE 07.05.2014

Dragi studenti, din motive obiective (pe care vi le putem explica la seminar) notele la examenul partial la Bazele contabilitãtii

(seria 1) vor f i af isate pe acest site si la avizier (etajul 2 intre sala 225 si 226) în cursul zilei de miercuri, 07.05.2014. Vã rugãm

sã mai aveti putinticã rãbdare si vã multumim pentru întelegere!

   
Luni

05.05.14

 

NOTE LA PARTIALUL LA BAZELE CONTABILITATII SERIA 1

Dragi studenti, notele la examenul partial la Bazele contabilitãtii (seria 1) vor f i af isate pe acest site si la avizier (etajul 2 intre

sala 225 si 226) în cursul zilei de mâine, 06.05.2014.

   
Marti

10.04.14

 

PRECIZÃRI LEGATE DE EXAMENUL PARTIAL LA BAZELE CONTABILITATII SERIA 1

Dragi studenti, pentru examenul partial la Bazele contabilitãtii (seria 1), ce va avea loc marti, 15.04.2014, ora 08:00-

09:30, in Aula facultãtii (etajul 1 lângã decanat), aveti de învãtat din carte subcapitolele 1.1, 1.4, 2.1, 2.3, 3.2, 3.3, 3.4 si 6.1.

Examenul va consta dintr-o parte de teorie (întrebãri grilã si câteva întrebãri deschise) si dintr-o aplicatie practicã cu mai

multe subpuncte (asemãnãtoare cu cele de la seminar). Durata examenului va f i de 90 de minute. Vã rugãm sã aveti la voi

un act de identitate (cu pozã), un calculator de buzunar, instrumente de scris si 1 coalã A4 (pt ciornã). Telefoanele mobile

trebui închise pe tot parcursul examenului (în caz contrar, stundetii care nu se conformeazã vor f i scosi din examen). Vã

dorim mult spor la învãtat si succes la examen! Si nu uitati ecuatia fundamentala A = D + Cp. :)

   
Marti

25.03.14

 

PARTIAL LA BAZELE CONTABILITATII SERIA 1

Dragi studenti, am stabilit data examenului partial la Bazele contabilitãtii (seria 1). Acesta va avea loc marti, 15.04.2014, ora

08:00-09:30, in Aula facultãtii (etajul 1 lângã decanat). La curs si seminar veti mai primi infomatii suplimentare cu privire la

acest examen!

   
Joi

27.02.14

 

BUN VENIT ÎN LUMEA FASCINANTÃ A CONTABILITÃTII

Dragi studenti (Seria 1 si 4), ne aflãm la un început de drum în ceea ce priveste disciplina contabilitãtii. Sperãm sã avem o

colaborare cât mai plãcutã si eficientã. La sectiunea Bazele contabilitãtii v-am pus la dispozitie suportul pentru seminar.

Suportul de seminar se gãseste totodatã si la xerox (lângã sala 001). Vã rugãm sã listati/sau sã luati de la xerox

materialul si sã îl aduceti cu voi la seminar. Tot la sectiunea Bazele contabilitãtii puteti afla si orarul cadrelor

didactice care predau Bazele contabilitãtii la seriile 1 si 4. De asemenea, vã mai sfãtuim sã consultati acest site (cel putin

http://www.econ.ubbcluj.ro/~victor.muller/bazele.htm
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sãptãmânal) pentru a afla noutãti/modif icãri în legãturã cu aceastã disciplinã (si nu numai) iar când este nevoie sã ne

contactati pe mail. Adresele le gãsiti la sectiunea Contact.

   
Luni

03.02.14

 

NOTE FINALE (DATA 1 SI DATA 2) CIG SI EG

Dragi studenti, am finalizat si notele la Contabilitate financiarã pentru studentii care au participat la cea de-a doua datã de

examen (sectiile CIG si EG). Le puteti consulta la sectiunea Contabilitate financiarã. Studentii care au nelãmuriri cu privire la

notele obtinute la examenul f inal (si/sau partial) isi pot vedea lucrãrile mâine, 04.02.2014, ora 15:00, sala 226. Felicitãri tuturor

celor care au promovat! Cei care nu au promovat, au posibilitatea de a lua examenul în sesiunea de restante (unde se va da

din toatã materia, indiferent de nota obtinutã la examenul partial/f inal). De asemenea au posibilitatea de a obtine o notã mai

bunã în sesiunea de restante/mãriri si cei care au promovat examenul! Vã dorim vacantã plãcutã!

   
Miercuri

29.01.14

 

NOTE FINALE (DATA 1) SI NOTE LA SEMINAR CIG

Dragi studenti, am definitivat notele finale la Contabilitate financiarã pentru studentii care au participat la prima datã de

examen. Le puteti consulta la sectiunea Contabilitate financiarã. De asemenea v-am pus la dispozitie si notele pentru

activitatea de la seminar. Studentii care au nelãmuriri cu privire la notele obtinute la examenul f inal isi pot vedea lucrãrile

dupã a doua datã de examen (vom anunta pe site). Felicitãri tuturor celor care au promovat! Cei care nu au promovat, au

posibilitatea de a lua examenul în sesiunea de restante (unde se va da din toatã materia, indiferent de nota obtinutã la

examenul partial/f inal).

   
Joi

16.01.14

 

REZOLVARI LA SEMINARELE 7-13

Dragi studenti, am postat la sectiunea Contabilitate financiarã rezolvãrile pentru seminarele 7-13 (contabilitatea

decontãrilor cu tertii, contabilitatea trezoreriei, contabilitatea capitalurilor si contabilitatea reevaluãrilor). Astfel

aveti disponibile pe site rezolvãrile aferente problemelor din capitolele care constituie materia pentru examenul f inal din

21.01.2014 (ora 11:00, sala A2) sau din 02.02.2014 (ora 11:00, sala A1). Vã dorim spor la învãtat!

   
Joi

16.01.14

 

EVALUARE SEMINAR/CURS SI NOTE LA PARTIAL (CIG SI EG)

Dragi studenti, am constatat din pãcate cã un numãr foarte mic dintre voi ati intrat si evaluat cursul/seminarul de

contabilitate. Vã rugãm sã acordati câteva minute acestei evaluãri (pe site-ul http://academicinfo.ubbcluj.ro/info). Noi nu

vom afla rezultatele evaluãrii decât dupã sesiunea de examene. Vã reamintim cã evaluarea este anonimã. Dupã ce ati realizat

evaluarea cât mai sincer posibil (pt care vã multumim), puteti reveni pe acest site si sã vedeti notele de la partial la

sectiunea Contabilitate financiarã. Lucrãrile de la partial vor putea f i vizualizate (de cãtre cei care au nelãmuriri) odatã cu

http://www.econ.ubbcluj.ro/~victor.muller/fin.htm
http://www.econ.ubbcluj.ro/~victor.muller/fin.htm
http://www.econ.ubbcluj.ro/~victor.muller/fin.htm
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lucrãrile din sesiune! Vã dorim mult succes si spor la învãtat!

   
Marti

14.01.14

 

SUPORTUL PENTRU SEMINARUL 11-13 SI MODIFICARE ORAR SEMINAR (GR. 1 - 3 CIG)

Dragi studenti, în aceastã sãptãmânã vom finaliza materia pentru examen. Am încãrcat pe site la sectiunea Contabilitate

financiarã suportul de seminar 11, 12 si 13 privind contabilitatea capitalurilor si a reevaluarilor. Vã rog sã le aduceti la

seminar. Dupã cum v-am anunutat vom tine miercuri cu grupele 2 si 3 de la 8.00 la 12.50 (2 seminare) în sala 211. Joi vom tine

cu grupa 1 de la 9.40 la 13.30 în sala 217. Rezultatele la partial vor f i af isate panã vineri. Vã rugãm încã o datã sã evaluati

cursurile si seminarele (pânã cel târziu în 19.01.2014). Mumtumim!

   
Luni

06.01.14

 

LA MULTI ANI! + SUPORTUL PT SEMINARUL 10 + EVALUAREA CURSULUI SI SEMINARULUI

Dragi studenti, vã dorim Un an nou fericit, în care sã aveti parte de multã sãnãtate, întelepciune, realizari si distractii! Suntem

convinsi cã ati petrecut cu bine aceastã perioadã a Sfintelor sãrbãtori si a trecerii în noul an! Acuma trebuie sã ne reluãm

activitatea la facultate si vã punem la dispozitie la sectiunea Contabilitate financiarã suportul seminarului 10 privind

contabilitatea trezoreriei. Vã rugãm încã o datã sã intrati pe site-ul http://academicinfo.ubbcluj.ro/info si sã evaluati atât

cursul cât si seminarul de contabilitate financiarã (în functie de cadrul didactic de la seminar). Evaluarea din partea

studentilor a devenit în ultimul timp un element foarte important în mediul universitar din UBB. Aceasta a intrat de multi ani în

cultura si practica marilor universitãti ale lumii. Vã multumim!

   
Duminicã

15.12.13

 

SUPORTUL PENTRU SEMINARUL 9

Dragi studenti, sperãm cã ati reusit sã vã recuperati energia dupã partialul de vineri! Vã punem la dispozitie la sectiunea

Contabilitate financiarã suportul seminarului 9 privind contabilitatea decontãrilor cu tertii. Nu uitati buna dispozitie si

cheful de lucru! :)

   
Marti

10.12.13

 

SUPORTUL PENTRU SEMINARUL 8 SI PRECIZARI LEGATE DE EXAMENUL PARTIAL (13.12.2013)

Dragi studenti, cu o micã întârziere vã punem la dispozitie la sectiunea Contabilitate financiarã suportul seminarului 8

privind contabilitatea decontãrilor cu tertii. Nu uitati cã vineri, 13.12.2013, la ora 16.50 (A1 si A2) va avea loc examenul

partial. În cadrul acestui examen veti primi 5 subiecte astfel: 3 aplicatii formulate de cãtre cadrele didactice, 1 tema pentru o

aplicatie pe care trebui studentii sã o compunã si sã o rezolve si 1 subiect din OMFP 3055/2009. Timpul total pentru

desfãsurarea examenului este 90 de minute. Fiecare student va trebui sã aibã un act de identitate (cu pozã), propriul plan de

conturi (farã însemnãri particulare, gen formule contabile, conturi corespondente etc.), calculator de buzunar (nu se admite

folosirea telefonului mobil), o foaie A4 pentru ciornã si instrumente de scris. Vã dorim mult succes!

http://www.econ.ubbcluj.ro/~victor.muller/fin.htm
http://www.econ.ubbcluj.ro/~victor.muller/fin.htm
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Miercuri

04.12.13

 

REZOLVARI LA SEMINARELE 4-6

Dragi studenti, cu o micã întârziere am postat la sectiunea Contabilitate financiarã rezolvãrile pentru seminarele 4-6

(contabilitatea stocurilor). Astfel aveti disponibile pe site rezolvãrile aferente problemelor din capitolul de imobilizãri si

capitolul de stocuri care constituie materia pentru examenul partial din 13.12.2013 (ora 16:50, sãlile A1, A2). Vã dorim de

acuma spor la învãtat!

   
Duminicã

24.11.13

 

MODIFICARE ÎN ORAR - CURSUL DE CONTABILITATE FINANCIARÃ DIN DATA DE 25.11.2013

Dragi studenti, mâine (25.11) Cursul de contabilitate financiarã va avea loc de la ora 8.00 pânã la ora 11.10 (sala A2).

Vã recomandãm sã aduceti suportul de curs aferent contabilitãtii decontãrilor cu tertii! Vã rugãm sã transmiteti acest anunt

colegilor si vã dorim o sãptãmânã cât mai bunã!

   
Duminicã

17.11.13

 

SUPORTUL PENTRU CURSURILE 6-7

La sectiunea Contabilitate financiarã poate f i descãrcat suportul cursurilor 6-7 privind contabilitatea decontãrilor cu

tertii. Vã dorim o sãptãmânã cât mai bunã!

   
Marti

12.11.13

 

SUPORTUL PENTRU SEMINARUL 6 SI REZOLVARI LA SEMINARELE 2-3

Dragi studenti, în sfârsit am postat la sectiunea Contabilitate financiarã rezolvãrile pentru seminarele 2-3

(contabilitatea imobilizãrilor). De asemenea gãsiti si suportul seminarului 6 privind contabilitatea stocurilor de mãrfuri.

Vã dorim o sãptãmânã cât mai bunã!

   
Marti

06.11.13

 

SUPORTUL PENTRU SEMINARUL 5

Dragi studenti, cu o micã întârziere vã punem la dispozitie la sectiunea Contabilitate financiarã suportul seminarului 5

privind contabilitatea stocurilor obtinute din productie..

   
Luni

28.10.13
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SUPORTUL PENTRU SEMINARUL 4

Începând de astãzi este disponibil la sectiunea Contabilitate financiarã suportul seminarului 4 privind contabilitatea

stocurilor.

   
Duminicã

27.10.13

 

SUPORTUL PENTRU CURSURILE 4-5

Puteti descãrca la sectiunea Contabilitate financiarã suportul cursurilor 4-5 privind contabilitatea stocurilor. Nu uitati sã

alocati suficient timp acasã pentru rezolvarea temei si citirea legislatiei. Vã dorim o sãptãmânã cât mai bunã!

   
Luni

21.10.13

 

PRIMA ÎNTÂLNIRE A CERCULUI DE CONTABILITATE RATIO

Dragi studenti ai sectiei CIG (si nu numai), începem întâlnirile Cercului de contabilitate RATIO, în cadrul cãrora vor f i

dezbãtute si aprofundate anumite aspecte ale contabilitãtii f inanciare, ce prezintã un interes sporit în lumea profesionistilor

contabili. Prima întâlnire va avea loc marti (22.10.2013), ora 18:30 în sala 036, în cadrul cãreia d-na prof.dr. Adriana Tiron-

Tudor vã propune ca temã activele imobilizate. Vã sugerãm sã parcurgeti pe cât posibil pânã la întâlnire partea din OMFP

3055/2009, care vizeazã imobilizãrile si sã pregãtiti cât mai multe întrebãri! Vã rugãm, de asemenea, sã transmiteti aceastã

informatie cât mai multor colegi si sã veniti la întâlnire cu mult entuziasm! :)

   
Duminicã

13.10.13

 

SUPORTUL PENTRU CURSURILE 1-3 SI PENTRU SEMINARUL 3 DE CONTABILITATE FINANCIARÃ

Puteti descãrca la sectiunea Contabilitate financiarã suportul cursurilor 1-3 precum si al seminarului 3 privind

contabilitatea imobilizãrilor. Nu uitati sã dedicati suficient timp acasã pentru rezolvarea temei si citirea legislatiei Vã dorim

o sãptãmânã interesantã si plãcutã!

   
Luni

07.10.13

 

SUPORTUL PENTRU SEMINARUL 2 DE CONTABILITATE FINANCIARÃ

Începând de astãzi este disponibil la sectiunea Contabilitate financiarã suportul seminarului 2 privind contabilitatea

imobilizãrilor. Nu uitati sã dedicati suficient timp acasã pentru recapitularea cunostintelor de semestrul trecut de la Bazele

Contabilitãtii. Treptat va creste ritmul în cadrul seminarului astfel încât va trebui sã f iti foarte bine pregãtiti, fapt care presupune

rezolvarea individualã a cât mai multor probleme. Trebuie însã sã f iti constienti cã cel mai important ingredient al succesului

eforturilor voastre, constã în plãcerea (chiar pasiunea) cu care vã dedicati activitãtii desfãsurate! ;)
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