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I. OBIECTIVELE PRACTICII DE CONTABILITATE
Studenţii din anul II de studiu de la specializarea Contabilitate şi Informatică de
Gestiune au obligaţia de a efectua, conform planurilor de învăţământ, un stagiu de trei
săptămâni de practică în unităţi economice, în semestrul al doilea.
Disciplina „Practica de specialitate” face parte din categoria disciplinelor de
specialitate prevăzută în planurile de învăţământ cu un număr de 90 de ore (3 săptămâni
de practică cu câte 30 de ore pentru fiecare săptămână, respectiv 6 ore pe zi x 15 zile
lucrătoare) şi 3 puncte de credit, finalizată prin colocviu.
Efectuarea celor 90 de ore de practică de specialitate permite studenţilor
programului de licenţă „Contabilitate şi Informatică de Gestiune” dobândirea
următoarelor competenţe profesionale:
C2 Utilizarea resurselor informatice în domeniul financiar-contabil
C3 Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiarcontabile și/sau fiscale
C4 Determinarea și interpretarea indicatorilor economico-financiari
Obiectivele practicii de specialitate sunt:

a) cunoaşterea corectă a modulului de desfăşurare a practicii profesiunii
contabile în unităţile patrimoniale.
b) formarea deprinderilor practice şi a capacităţii de implementare a cunoştinţelor
dobândite, în activitatea practică;
c) formarea concepţiei proprii de înţelegere, judecare, utilizare şi valorificare a
sistemului de contabilitate, adaptat mecanismelor şi instrumentelor de gestiune a
întreprinderii;
c) concretizarea prin efort propriu, pe răspunderea studentului, a lucrărilor practice
specifice de evaluare, calcul, analiză şi control, a înregistrărilor contabile cronologice şi
sistematice, modalităţile practice de organizare a formei de contabilitate.II.
CONŢINUTUL PRACTICII
Pe baza acumulărilor de experienţă şi a informaţiilor dobândite, studenţii vor
elabora o lucrare de practică, care să răspundă la problemele din tematica de mai jos:
.
1. prezentarea teoretică a temei alese
2. cunoaşterea şi prezentarea entităţii economice la care se desfăţoară
stagiul de practică: obiect de activitate; constituire; regimul juridic al
proprietăţii; funcţionare; organigramă; poziţia financiară (activ, datorii, cifra
de afaceri, lichiditatea şi profitabilitatea întreprinderii).
3. cunoaşterea normelor şi practicilor pentru întocmirea şi utilizarea
documentelor privind activitatea financiară şi contabilă: documentele
justificative; registrele de contabilitate obligatorii şi auxiliare; formele de
înregistrare în contabilitate, situaţiile financiare întocmite pentru exerciţiul
expirat.

3. finalizarea practicii. Practica se finalizează prin colocviu la care studenţii
vor prezenta:
- adeverinţa de la entitatea economică la care a făcut practica, cu indicarea
perioadei exacte de efectuare a practicii.
- caietul de practică, în care se consemnează elementele semnificative privind
activităţile şi temele studiate.
- o lucrare monografică, la alegere, pe una din temele: contabilitatea
imobilizărilor corporale; contabilitatea stocurilor; contabilitatea mijloacelor de plată;
contabilitatea furnizorilor; contabilitatea datoriilor fiscale; contabilitatea decontărilor
privind salariile; contabilitatea investiţiilor; contabilitatea vânzărilor; contabilitatea şi
calculul rezultatelor şi întocmirea situaţiilor financiare; contabilitatea analitică
organizarea internă a gestiunilor de valori, etc.
Lucrarea va fi o investigaţie ştiinţifică, personală pe domeniul concret din baza de
practică. NU va fi o completare din cursuri, cărţi sub forma transcrierilor. Se cere să se
demonstreze capacitatea de documentare, prelucrare, interpretare, comunicare,
concluzionare. Va reprezenta suportul unei comunicari ştiinţifice, o iniţiere în elaborarea
lucrării de licenţă.
Din punct de vedere tematic proiectul trebuie să conţină toate datele necesare
pentru realizarea unui ciclu contabil complet: „inventar iniţial - bilanţ de deschidere sistem de conturi - balanţa de verificare - lucrări de închidere a exerciţiului financiar" centrat pe analiza şi funcţionarea conturilor.
Lucrarea va cuprinde un număr de maxim 20 de pagini (la care se vor anexa
documentele specifice utilizate de entitate, întocmite de student, cel mult 40% din
lucrare).
În cazul informatiilor confidenţiale, studenţii vor utiliza date fictive pentru
simularea înregistrărilor contabile.
Elaborarea lucrărilor de practică se va face sub îndrumarea conducătorului de
practică şi a unui tutore din organizaţia în care se desfăşoară stagiul, dar are la bază în
principal munca independentă a studentului.
Cu titlu de exemplu pentru lucrarea monografică de contabilitate se prezintă
dezvoltat primul punct, care poate servi ca model.

TEMA
1.Contabilitatea
imobilizarilor
corporale

Elemente de conţinut
A. Prezentarea teoretică a noţiunilor privind recunoaşterea şi
evaluarea, clasificarea, amortizarea, reevaluarea imobilizărilor
corporale
B. Prezentarea activităţilor la care studentul a participat pe parcursul
perioadei de practică (inclusiv prezentarea formulelor contabile de
înregistrare a operaţiilor efectuate pe parcursul stagiului de practică):
Inventarul imobilizarilor corporale.
- Încadrarea categoriilor de folosinţă a mijloacelor fixe în „Catalogul
duratelor normale de funcţionare", pe grupe. Amortizare contabila si
fiscala.
- Recunoaşterea practică a trăsăturilor şi caracteristicilor proprii

imobilizarilor corporale ca obiect al înregistrării contabilităţii.
- Ilustrarea cu exemple a operaţiilor specifice:
- intrare din cumpărături.
- intrare din aport de capital.
- recepţie pentru punere în funcţiune investiţii noi.
- intrare prin donaţii. sponsorizări.
- primirea/acceptarea condiţionată a dreptului de folosinţă
(concesiune. locaţie, închiriere), ieşire prin scoatere din
folosinţă.
- ieşire prin vânzare.
- ieşire prin excepţie (calamitate, transformare, lichidare).
- calculul şi decontarea amortizării.
- Ilustrarea modalităţilor practice de evaluare.
- Circuitul şi conţinutul documentelor de evidenţă tehnic operativă.
- Registre, situaţii şi evidenţe specifice mijloacelor fixe.
- Prezentarea informaţiilor în situaţiile financiare

III. FORMA, MODUL ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE A PRACTICII
Practica se desfăşoară pe propria răspundere a studentului, sub îndrumarea
cadrului didactic desemnat de câtre departamentul de finante - contabilitate.
Alegerea entităţii economice (întreprindere, instituţie publică, unitate bancară,
societate comercială de contabilitate etc.) ca loc de desfăşurare aparţine de asemenea
studentului. În măsura în care studentul nu reuşeşte prin forte proprii să-şi rezolve
problema locului de desfăşurare a practicii, entitatea economică va fi stabilită cu
sprijinul cadrului didactic îndrumător de practică.
Facultatea asigură desfăşurarea stagiului de practică pentru un număr de 35 de
studenţi.. In acest scop, prin studiul individual consemnat în caietul de practică, al
normelor şi reglementărilor contabile din ţara noastră, se va asigura cunoaşterea
tematicii ce formează obiectul programei analitice. Totodată în cadrul activităţilor de
laborator sub îndrumarea directă a cadrului didactic se va elabora şi prezenta lucrarea
monografică solicitată.
Evaluare
Evaluarea se face de către instructorul/tutorele responsabil cu practica, iar la
stabilirea notei se iau în considerare:
-

Măsura în care studentul posedă adeverinţa de practică şi caietul/raport al
activităţii de practică.

-

Conţinutul şi forma lucrării de sinteză care trebuie să fie structurată în două
părţi: o parte sub formă de eseu privind descrierea teroetică a temei alese şi

o parte în care să descrie tranzacţiile analizate în perioada de practică.
-

Modul de prezentare şi susţinere a lucrării,

-

Răspunsurile la întrebările legate de stagiul de practică efectuat,

IV. BIBLIOGRAFIE
Cărţile de contabilitate publicate în ţara noastră, în măsura în care răspund la
conţinutul programei analitice.
1. N. Feleagă, I. lonaşcu: Tratat de contabilitate - vol. I şi II. Ed. Economică. 1998.
2. M. Ristea: Contabilitate financiară, Ed. Economică. 2008.
3. E. Ciucur, A. Bratu: Contabilitate financiară, Ed. Cartea Studenţeasca, 2009
4. Iacob Petru Pântea, Gheorghe Bodea , Contabilitatea financiară, Editura
INTELCREDO, Deva, 2014
5. OMFP 3055/2009 (Reglementări contabile conforme cu directivele europene)
6. Legea contabilităţii nr.82/1991 republicată
7. Colecţia revistei „Finanţe, credit şi contabilitate”,
8. Colecţia revistei „Tribuna economică”,
9. Alte texte reglementate, legi, instrucţiuni, norme metodologice şi instrumentări
adaptate problematicii contabile, financiare şi fiscale.

