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Curs 1 



Structura curs pe semestru  

1 - Cadrul normativ al CF in R 

2 - Imobilizari corporale, ajustari 

3 - Imobilizari necorporale si financiare 

4 - Stocuri achizitionate 

5 - Stocuri din productie proprie 

6- Terti comerciali 

7- Salarii, TVA 

8- Alti terti 



Structura curs 

9 - Trezorerie 

10 - Cheltuieli si venituri  

11 - Capital social , prime de capital 

12- Alte componente ale capitalurilor 

13- Subventii pentru investitii, provizioane,     

          imprumuturi 

14- Situatii financiare 



Cadrul teoretic-normativ al 

contabilităţii financiare din România 

1. Obiective 

2. Obiectul contabilităţii financiare   

3. Metoda contabilităţii financiare 

4. Principiile contabilităţii 

5. Evaluarea contabila  

6. Necesitatea conformităţii contab.româneşti cu DCE 

7. Aria de aplicare a contabilităţii financiare  

8. Modalităţi de organizare şi conducere a contabilităţii  

9 Instrumente de lucru specifice contab. financiare 



1. Obiective 

După parcurgerea acestui capitol, veţi fi capabili să vă reactualizaţi şi 

aprofundaţi următoarele cunoştiinţe studiate la bazele contabilităţii: 

 

1. Obiectul şi metoda contabilităţii financiare; 

 

2. Principiile contabilităţii financiare; 

 

3. Evoluţiile post-decembriste ale contabilităţii financiare în România; 

 

4. Necesitatea conformităţii contabilităţii româneşti cu directivele 

contabile europene; 

 

5. Modalităţi de organizare şi conducere a contabilităţii financiare în 

România. 



Obiectul contabilităţii entităţilor economice îl formează: 

 patrimoniul acestora,  

 rezultatele financiare şi  

 elementele extrapatrimoniale. 

 Contabilitate de angajamente 

 

 Patrimoniu  

 Economic (bunuri) = Juridic (drepturi si obligatii) 

 Rezultatele financiare 

 Venituri- cheltuieli = profit sau pierdere 

 Elemente extrapatrimoniale 

2. Obiectul contabilităţii financiare   



Principiul dublei reprezentari 
 patrimoniu economic = patrimoniu juridic 

Principiul dublei inregistrari 

 Orice modificare a patrimoniului presupune înregistrări contabile 

pentru modificarea a cel puţin două elemente patrimoniale. (4) 

Principiul înregistrării cronologice şi sistematice. 

 cronologic 

 sistematic 

Principiul înregistrării sintetice şi analitice. 

 Pe grupe sau categorii de bunuri economice, drepturi şi obligaţii, 

în cadrul contabilităţii sintetice; 

 Pe feluri de bunuri, drepturi şi obligaţii în cadrul contabilităţii 

analitice. 

3. Metoda contabilităţii financiare 



Continuitatea activitatii 

Permanenta metodelor 

Prudenta 

Independenta exercitiilor 

Evaluarea separata a elementelor de activ si de  pasiv 

Intangibilitatea bilantului de deschidere 

Necompensarea 

Prevalenta economicului asupra juridicului 

Pragului de semnificatie 

4. Principiile contabilităţii 



a. La intrarea in entitate- La valoare de intrare (contabila) 

 

a. Achizitionate cu titlu oneros - Pret de cumparare, cost de achizitie 

b. Obtinute din productie proprie – cost de productie 

c. Aduse ca aport in natura – valoare de aport 

d. Primite cu titlu gratuit – valoare justa 

Costul de achiziţie al unui bun este egal cu preţul de cumpărare, 

taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport-aprovizionare şi 

alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea în stare de 

utilizare sau intrarea în gestiune a bunului respectiv. 

Reducerile comerciale şi alte elemente similare acordate de furnizor nu 

fac parte din costul de achiziţie 

 

 

 

5. Evaluarea contabila  



Costul de achiziţie al unui bun este egal cu preţul de cumpărare, 

taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport-aprovizionare şi alte 

cheltuieli accesorii necesare pentru punerea în stare de utilizare sau 

intrarea în gestiune a bunului respectiv. 

Reducerile comerciale şi alte elemente similare acordate de furnizor nu 

fac parte din costul de achiziţie 

 

Costul de producţie al unui bun cuprinde: costul de achiziţie al 

materiilor prime şi consumabilelor, celelalte cheltuieli directe de 

producţie, precum şi cota cheltuielilor indirecte de producţie alocate 

în mod raţional ca fiind legate de fabricaţia acestuia. 

Pierderile de materiale, manopera sau alte costuri de producţie 

înregistrate peste limitele normal admise, cheltuielile de depozitare, 

nu se include in costuri.  

 

5. Evaluarea contabila  



b) evaluarea elementelor de activ şi de pasiv cu ocazia 

inventarierii se face la valoarea 

actuală a fiecărui element, denumită valoare de inventar, stabilită în 

funcţie de 

utilitatea bunului, starea acestuia şi preţul pieţei. 

În cazul creanţelor şi datoriilor, această valoare se stabileşte în funcţie 

de valoarea lor probabilă de încasat, respectiv de plată; 

 

c) la încheierea exerciţiului, elementele de activ şi de pasiv de natura 

datoriilor se evaluează şi se reflectă în situaţiile financiare anuale la 

valoarea de intrare, respectiv valoarea contabilă pusă de acord cu 

rezultatele inventarierii. 

 

d) la data ieşirii din unitate, bunurile se evaluează şi se scad din 

gestiune la valoarea lor de intrare, denumită şi valoare contabilă sau 

cost istoric. 

 

5. Evaluarea contabila  



Bibliografie 

Obligatorie: 

 OMFP 3055/2009 

 Ghid aplicare OMFP 3055/2009 MFP 

 Legea contabilitatii 82/1991 republicata 

 Contabilitate financiara – Matis D coordonator 
Reglementări contabile conforme cu directivele 

europene aprobate prin OMFP nr. 3055 din 29 

octombrie 2009, Ediţia a III – a, Editura Casa Cărţii de 

Ştiinţă, Cluj-Napoca,  2010,  

 Curs 1 : slideuri  - pe net si la xerox la parter 

 



30% activitate seminar si curs: teme, teste instant, tabla,     

        raspunsuri 

30% nota partial: prezenta obligatorie  

40% nota examen final 

 

- prezenta la seminar este obligatorie  

- subiecte teme, teste,partial si examen: teorie si probleme 

Notare Contabilitate financiara 



30% Notă activitatea la seminar: 
Fiecare student va obţine pentru activitatea sa de la 

seminar (sau legată de seminar) o notă de la 1 la 10. 

Studenţii vor fi notaţi pentru rezolvări de teme, 

răspunsuri la întrebări, rezolvări de probleme la tablă, 

teste de verificare pe parcurs. Pentru a obţine nota 

maximă (10) la seminar, un student va trebui să obţină 6 

activităţi (bife), fiecare activitate având astfel o valoare 

de 1,5 puncte.  Nota obţinută la seminar va fi luată în 

considerare şi în sesiunea de restanţe/măriri, păstrându-

şi ponderea de 30%. 

 



30% Notă pentru examenul parţial: 
Aproximativ la jumătatea semestrului se va desfăşura un 

examen parţial scris (anunţat în prealabil), cu subiecte 

teoretice şi aplicaţii practice. 

Fiecare student care participă la examenul parţial va obţine 

o notă de la 1 la 10. Acest examen nu poate fi repetat în 

sesiune iar materia pentru acest examen nu va mai fi 

inclusă în materia pentru examenul din sesiune. 

Nota obţinută (indiferent dacă se situează peste sau sub 5) 

va fi luată în calculul notei finale, prin ponderarea ei cu 

30%. Studenţii care absentează de la examenul parţial 

vor fi notaţi cu 0.  



40% Notă examenul final din sesiune 
În sesiunea de examene din iarna se va desfăşura un 

examen scris cu subiecte teoretice şi aplicaţii practice. 

Fiecare student care participă la acest examen va obţine o 

notă de la 1 la 10. 

Obţinerea unei note de minim 5 la acest examen este 

obligatorie pentru a promova această disciplină, situaţie 

în care nota obţinută la acest examen va fi luată în calcul 

la determinarea notei finale, prin ponderarea ei cu 40%.  

În situaţia obţinerii unei note sub 5, studentul în cauză nu 

va promova această disciplină. 

 



Restante 

Studenţii care nu promovează această disciplină vor 

susţine un nou examen în sesiunea de restanţe din 

februarie, examen pentru care trebuie pregătită întreaga 

materie predată în cursul semestrului (deci şi materia de 

la examenul parţial).  

Acest examen va fi ponderat cu 70%, restul de 30% 

revenind notei obţinute pentru activitatea de la seminar 

din cursul semestrului.  

Aceleaşi condiţii sunt aplicabile şi studenţilor care doresc 

să susţină în sesiunea de restanţe un examen de mărire. 

 



Prezenţa la seminar 
Fiecare student are dreptul la maximum 1 absenţa de la 

seminar nemotivate.  

Studenţii pot recupera oricare seminar în aceeaşi săptămână 

cu altă grupă de la secţia CIG.  

Pentru fiecare absenţă nemotivată suplimentară va fi scăzut 

1 punct din nota de la seminar. 

Studentul care lipseste il anunta in prealabil prin email pe 

profesor si de asemenea daca a recuperat seminarul, cu 

ce grupa si in ce data.  

 

La seminar si curs se utilizeaza plan de conturi si calculator. 



Colocviu de practica 

 Practica Contabilitate financiara CIG anul 2 

 

 Selectare SC indiferent de domeniul de activitate 

  – NU banci, institutii publice, financiare, asociatii, fundatii 

 Elaborare dosar de practica conform tematicii stabilite 

 Sustinere dosar in fata evaluatorului 

 Sesiuni de examinare: 

 Vara – a 3-a saptamana din iulie 

- Sesiune in avans 



Comunicarea cu studenţii 

 

Pe http://www.econ.ubbcluj.ro/~victor.muller/fin.htm  vor fi 

postate la rubrica Contabilitate financiară suporturile 

de curs si seminar, materiale bibliografice precum şi 

note, date de examen şi orarul cadrelor didactice care 

predau această disciplină la secţia CIG.  

Cerinta curs: la curs studentii trebuie sa vina cu 

slideurile listate si citite, invatate.  

De asemenea la rubrica Contact pot fi aflate orele de 

consultaţii şi datele de contact ale cadrelor didactice 

respective. 

 

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






 

Resurse electronice disponibile: 

 

http://www.econ.ubbcluj.ro/~victor.muller/fin.htm – cursuri, 

seminarii 

 

http://www.ase.ro/biblioteca/model/index2.asp 

 

 

http://www.econ.ubbcluj.ro/~victor.muller/fin.htm
http://www.ase.ro/biblioteca/model/index2.asp


Dragi studenti 
Suntem aici ca sa va ajutam: 

 

- curs 

 Adriana Tiron Tudor : 

    sala 222, consultatii     

adriana.tiron@econ.ubbcluj,ro 

  

-Seminar 

 Vasile Cardos, sala 226   

 Victor Muller, sala 226 

 

  

mailto:adriana.tiron@econ.ubbcluj,ro

