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Obiectivul general al disciplinei este să dezvolte și să aprofundeze abilităţile necesare pentru
reflectarea în contabilitate a operaţiilor economice regăsite în activitatea unei entităţi
economice cu profil de producție, comerț sau prestări servicii.

Obiectivele specifice ale disciplinei vizează:
• Aprofundarea cunoştinţelor generale însuşite la disciplina “Bazele Contabilității“ şi
„Contabilitate financiară”;
• Formarea abilităţilor necesare pentru recunoaşterea, evaluarea şi prezentarea informaţiilor
contabile în scopul prezentării poziţiei financiare și performanţelor unei entităţi economice;
• Aprofundarea, pe baze practice a unui raţionament profesional autentic;
• Dezvoltarea capacităţii studenţilor de a înţelege activitatea a unei entităţi economice

Competenţele specifice acumulate după parcurgerea acestei discipline sunt:
• Realizarea operativă a activităţii financiar-contabile la nivelul entităţilor economice
• Aplicarea tehnicilor şi procedurilor de înregistrare operativă specifice contabilităţii
financiare;
• Îndeplinirea de sarcini specifice controlului intern;
• Familiarizarea cu programele informatice destinate domeniului financiar-contabil;
• Elaborarea situaţiilor financiare, a documentelor de sinteză, efectuarea de analize;
• Asistarea managementului în procesul decizional

Practica de contabilitate financiară are ca scop completarea si adâncirea cunoştinţelor practice
în domeniul contabilităţii, familiarizarea studenţilor cu modul de aplicare în societăţi comerciale
a cunoştinţelor teoretice însuşite în procesul instructiv si formarea de noi deprinderi practice în
problemele contabilităţii financiare.

Practica se va finaliza prin întocmirea unei monografii contabile care va cuprinde operațiile
prezentate in cele ce urmează. Monografia contabilă se prezintă in fața examinatorului, iar pe
baza sa și a răspunsurilor la întrebări se stabilește nota finală.
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Dosarul de practică va cuprinde următoarele aspecte:
1. Prezentarea unităţii patrimoniale
1.1 Istoricul unităţii patrimoniale, descrierea activităţii principale;
1.2 Organizarea compartimentului financiar-contabile;
1.3 Descrierea programelor de contabilitate şi gestiune utilizate
2. Operaţii privind trezoreria
2.1 Încasări şi plăţi în numerar şi virament bancar;
2.2 Acordarea şi justificarea avansului spre decontare;
2.3 Depuneri şi ridicări de numerar.
3. Operaţii privind stocurile
3.1 Aprovizionarea cu stocuri de la furnizori şi decontarea datoriilor;
3.2 Eliberarea în consum a stocurilor;
3.3 Politica entităţii privind stocurile: evaluarea la intrare/ieşire, inventariere
4. Operaţii privind imobilizările
4.1 Intrări şi ieşiri de imobilizări corporale şi necorporale;
4.2 Amortizarea imobilizărilor;
4.3 Politica entităţii privind: imobilizările, metode de amortizare, reevaluare
5. Operaţii privind salariile
5.1 Cheltuieli privind salariile şi asigurările sociale;
5.2 Contabilitatea reţinerilor din salarii
6. Operaţii privind cheltuielile şi veniturile din exploatare şi financiare
6.1 Cheltuieli din exploatare;
6.2 Cheltuieli financiare;
6.3 Venituri din exploatare;
6.4 Venituri financiare.
7. Contabilitatea operaţiilor de capital
7.1 Majorări/diminuări de capital social, repartizare rezultat, rezerve;
7.2 Calculul, înregistrarea şi vărsarea impozitului pe profit/venit;
7.3 Contracte de leasing / datorii pe termen lung
8. Întocmirea balanţei de verificare şi Cartea Mare pentru conturile: Furnizori, Disponibil,
Rezultatul exerciţiului

În cazul în care unele operaţii din cele enumerate mai sus nu se efectuează în unitate,
studentul va alege alte operaţii în locul acestora, apropiate ca si conţinut.
Pentru fiecare operaţie economică sa va efectua:
- exemplificarea cifrică a operaţiei economice;
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- întocmirea documentelor justificative;
- completarea evidenţei operative, unde este cazul;
- înregistrarea în contabilitatea sintetică, conform formei adoptate de entitate.
Fiecare student va lucra individual, cu date specifice unităţii în care face practică,
finalizând aceasta cu întocmirea dosarului de practică în care vor fi aranjate
documentele în ordinea efectuării operaţiilor.

Evaluarea dosarului de practică va avea loc la datele publicate la Departamentul
de Contabilitate și Audit.
Studentul se prezintă la una din cele două date de examinare având asupra sa:
a) Un exemplar din Convenția-cadru privind efectuarea stagiului de practică
semnată și ștampilată de entitatea în cadrul căreia și-au desfășurat stagiul de
practică;
b) Un exemplar din Dosarul de practică întocmit pe baza Programei analitice și a
prezentului Ghid;
c) Carnet de student și Carte de identitate.

Bibliografie:
- Matiş D., Pop At. (coordonatori), Contabilitate financiară, ediţia a 3-a, Editura
Alma Mater, Cluj-Napoca, 2010;
- Pântea P.I., Pop At. (coordonatori), Contabilitatea financiară a întreprinderii, Ed.
Dacia, Cluj-Napoca, 2006.
- Podoabă L., Nistor C.S., Aspecte teoretice și practice privind contabilitatea
financiară specifică societăților comerciale, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2015;
- Mateş D., Matiş D., Cotleţ D., Contabilitatea financiară a entităţilor economice, Ed.
Mirton, Timişoara, 2006.
- ***; Legea Contabilităţii nr.82/1991, republicată, M.Of. nr.48/14.01.2005
- ***; OMFP 2634/2015 privind documentele financiar contabile (publicat în
Monitorul Oficial nr.910/09.12.2015)
- ***; OMFP 1802/2014pentru aprobarea Reglementări contabile actualizat în
2015 cu OMFP nr. 1198/2015
- ***;
Declarații
fiscale,
disponibile
la
adresa:
http://www.anaf.ro/public/wps/portal/ANAF/AsistentaContribuabili/formulare
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PREZENTAREA DETALIATĂ A CONŢINUTULUI MINIMAL PE FIECARE SECŢIUNE ÎN PARTE
1. Prezentarea unităţii patrimoniale
1.1 Istoricul unităţii patrimoniale, descrierea activităţii principale;
1.2 Organizarea compartimentului financiar-contabil;
1.3 Descrierea programelor de contabilitate şi gestiune utilizate
Pentru această parte studenţi vor prezenta informaţii generale privind societatea
comercială, precum şi informaţii specifice organizării contabilităţii.
La acest punct studenţii vor prezenta:
- istoricul şi evoluţia societăţii comerciale în cadrul căreia şi-au desfăşurat stagiul
de practică (anul înființări, evoluția principalelor activități, structura
asociaților/acționarilor);
- organigrama societăţii cu evidențierea departamentului financiar-contabil (dacă
este cazul);
- descrierea modului de organizare al contabilității (departament propriu cu
personal angajat – cu prezentarea funcțiilor și atribuțiilor -, externalizat prin
contract către o persoană fizică sau juridică membră a CECCAR) (vezi Legea
82/1991, Art. 10). În cazul externalizării contabilității se vor preciza activitățile
externalizate și activitățile realizate de entitate;
- descrierea programului/programelor de contabilitate utilizate de entitate.
Această descriere trebuie să cuprindă numele aplicației, versiunea, principalele
meniuri, jurnale și rapoarte (rapoarte interne și situații financiare).
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2. Operaţii privind trezoreria
2.1 Încasări şi plăţi în numerar şi virament bancar;
2.2 Acordarea şi justificarea avansului spre decontare;
2.3 Depuneri şi ridicări de numerar.
Pentru această secțiune studenții vor obține informații și documente legate de
operațiunile indicate și vor obține documente care să le ateste. În dosarul de practică
studenții trebuie:
- să prezinte succint principalele documente pe baza cărora se face înregistrarea
operațiunilor încadrate în această secțiune precum și a Registrului de casă și
Jurnalului de bancă;
- să prezinte o scurtă descriere a fiecărei operațiunii încadrate în această secțiune.
De exemplu: La data de 15.0X.2015 societatea a achitat (conform OP nr.X și
extrasului de cont Y) societății SC. ABC SRL suma de 1.500 lei, reprezentând
contravaloarea facturii nr. 123/13.0X.2015;
- să atașeze documentul care stă la baza operațiunii, de preferință completat de
mână pe formulare disponibile în cadrul entității sau din OMFP 3512/2008
(Chitanța, Dispoziția de plată/încasare, Ordin de deplasare, Foaia de vărsământ);
- să indice formula contabilă prin care se înregistrează documentul care atestă
operațiunea și să indice jurnalul în care se regăsește operațiunea (Registrul de
casă sau Jurnalul de bancă).
Principalele documente care atestă operațiuni din această secțiune sunt:
2.1. Încasări și plăți în numerar și prin virament bancar: Chitanța și Dispoziția de plată
(pentru numerar) și Ordinul de plată (pentru disponibilul bancar), Extrasul de cont;
2.2. Acordarea și justificarea avansului spre decontare: Dispoziția de plată (pentru
acordarea avansului), Ordin de deplasare și justificarea cheltuielilor (decont), Chitanța
(în cazul în care din decont reiese o sumă de restituit către entitate).
2.3. Depuneri și ridicări de numerar: Foaie de vărsământ (pentru depunere) sau Chitanța
de depunere numerar (eliberată de bancă), Chitanță ridicare numerar sau Chitanță de la
ATM (pentru depuneri de numerar în casierie), Extrasul de cont.
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3. Operaţii privind stocurile
3.1 Aprovizionarea cu stocuri de la furnizori şi decontarea datoriilor;
3.2 Eliberarea în consum a stocurilor;
3.3 Politica entităţii privind stocurile: evaluarea la intrare/ieşire, inventariere.
Pentru această secțiune studenții vor obține informații și documente legate de
operațiunile indicate și vor obține documente care să le ateste. În dosarul de practică
studenții trebuie:
- să prezinte succint principalele documente pe baza cărora se face înregistrarea
operațiunilor încadrate în această secțiune precum și a Jurnalului de cumpărări;
- să prezinte o scurtă descriere a fiecărei operațiunii încadrate în această secțiune.
De exemplu: La data de 15.0X.2015 societatea achiziționează (conform Facturii
nr.X și a Notei de recepție nr. Y) de la SC. ABC SRL următoarele elemente de
stocuri (denumire articol stoc, din câmpul dedicat din Factură);
- să atașeze documentul care stă la baza operațiunii, de preferință completat de
mână pe formulare disponibile în cadrul entității sau din OMFP 3512/2008
(Borderou de achiziții, Aviz de însoțire a mărfii);
- să indice formula contabilă prin care se înregistrează documentul care atestă
operațiunea și să indice jurnalul în care se regăsește (Jurnalul de cumpărări).
Principalele documente care atestă operațiuni din această secțiune sunt:
3.1 Aprovizionarea cu stocuri de la furnizori şi decontarea datoriilor: Factura (conform
Art. 155 din Legea nr.571/2003 Codul fiscal), Invoice (Factura în comerțul internațional
pentru achiziții intracomunitare sau importuri); Borderou de achiziții (pentru achiziții de
la persoane fizice –dacă este cazul-); Aviz de însoțire (dacă este cazul). Indiferent de
documentul care stă la baza achiziției de stocuri se completează și se atașează Nota de
recepție și constatare diferențe. Decontarea se documentează conform punctului 2.
3.2 Eliberarea în consum a stocurilor: Bonul de consum (individual sau colectiv),
Raportul vânzărilor zilnice (Raport Z –dacă entitatea are ca obiect de activitate comerțul
cu amănuntul-);
3.3 Politica entităţii privind stocurile: evaluarea la intrare/ieşire, inventariere. În această
secțiune studenții vor descrie metoda de evaluare a stocurilor la intrare (cost de
achiziție, cost standard, preț de vânzare cu amănuntul) și la ieșire (FIFO, LIFO, CMP, k
pentru repartizarea diferențelor de preț în cazul folosirii costului standard sau a prețului
de vânzare cu amănuntul). De asemenea se trec și informații legate de înregistrarea
diferențelor cantitative și valorice constatate cu ocazia inventarierii.
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4. Operaţii privind imobilizările
4.1 Intrări şi ieşiri de imobilizări corporale şi necorporale;
4.2 Amortizarea imobilizărilor;
4.3 Politica entităţii privind: imobilizările, metode de amortizare, reevaluare
Pentru această secțiune studenții vor obține informații și documente legate de
operațiunile indicate și vor obține documente care să le ateste. În dosarul de practică
studenții trebuie:
- să prezinte succint principalele documente pe baza cărora se face înregistrarea
operațiunilor încadrate în această secțiune;
- să prezinte o scurtă descriere a fiecărei operațiunii încadrate în această secțiune.
De exemplu: La data de 15.0X.2015 societatea achiziționează (conform Facturii
nr.X și a Notei de recepție nr. Y) de la SC. ABC SRL următoarele imobilizări
(denumire articol stoc, din câmpul dedicat din Factură);
- să atașeze documentul care stă la baza operațiunii, de preferință completat de
mână pe formulare disponibile în cadrul entității sau din OMFP 3512/2008;
- să indice formula contabilă prin care se înregistrează documentul care atestă
operațiunea.
Principalele documente care atestă operațiuni din această secțiune sunt:
4.1 Intrări şi ieşiri de imobilizări corporale şi necorporale: Factura, Invoice și Procesul
verbal de recepție (la intrare). Factura, Invoice sau Proces verbal de scoatere din
funcțiune a mijloacelor fixe (la ieșire).
4.2 Amortizarea imobilizărilor: Registrul numerelor de inventar, Fișa mijlocului fix, Plan
de amortizare – numit Grafic de eșalonare al amortizării;
4.3 Politica entităţii privind: imobilizările, metode de amortizare, reevaluare. În această
secțiune studenții trebuie să prezinte metodele de amortizare folosite de entitate,
modul de stabilire a duratei de utilizare, precum și descrierea și înregistrarea, dacă este
cazul, a reevaluărilor efectuate de entitate. Pentru această secțiune se are în vedere:
OMFP 3055/2009 Reglementările contabile conforme cu directivele europene art.110113, CAPITOUL VII FUNCȚIUNEA CONTURILOR, Legea nr. 571/2003 Codul fiscal art. 24,
HG 2139/2004 Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a
mijloacelor fixe (Modificat prin HG 1496/2008)
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5. Operaţii privind salariile
5.1 Cheltuieli privind salariile şi asigurările sociale;
5.2 Contabilitatea reţinerilor din salarii
Pentru această secțiune studenții vor obține informații și documente legate de
operațiunile indicate și vor obține documente care să le ateste. În dosarul de practică
studenții trebuie:
- să prezinte succint principalele documente pe baza cărora se face înregistrarea
operațiunilor încadrate în această secțiune;
- să prezinte o scurtă descriere a fiecărei operațiunii încadrate în această secțiune.
De exemplu: La data de 15.0X.2015 societatea înregistrează salariile datorate
angajaților pe luna X-1, și contribuțiile aferente, conform Statului de plată.
Stabilirea salariilor brute a fost realizată pe baza foilor colective de prezență/ a
pontajelor și a cererilor de concediu.
- să atașeze documentul care stă la baza operațiunii, de preferință completat de
mână pe formulare disponibile în cadrul entității sau din OMFP 3512/2008;
- să indice formula contabilă prin care se înregistrează documentul care atestă
operațiunea.
Principalele documente care atestă operațiuni din această secțiune sunt: Foaie colectivă
de prezență(Pontaj), Statul de plată al salariilor, Lista de avans chenzinal (dacă e cazul),
Declarația 112.
Legislație orientativă:
- Legea nr. 53 din 2003 Codul muncii, actualizată;
- Legea nr. 571 din 2003 Codul fiscal, Titlul III Impozitul pe venit -> Capitolul 3
Venituri din salarii și art.296^18 alin.3;
- OMFP 3055/2009, Capitolul VII FUNCȚIUNEA CONTURILOR
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6. Operaţii privind cheltuielile şi veniturile din exploatare şi financiare
6.1 Cheltuieli din exploatare;
6.2 Cheltuieli financiare;
6.3 Venituri din exploatare;
6.4 Venituri financiare.
Pentru această secțiune studenții vor obține informații și documente legate de
operațiunile indicate și vor obține documente care să le ateste. În dosarul de practică
studenții trebuie:
- să prezinte succint principalele documente pe baza cărora se face înregistrarea
operațiunilor încadrate în această secțiune;
- să prezinte o scurtă descriere a fiecărei operațiunii încadrate în această secțiune.
De exemplu: La data de 15.0X.2015 societatea înregistrează Factura nr.X de la SC.
ABC SRL constând în servicii curățenie în valoare de 100 lei, TVA 20%;
- să atașeze documentul care stă la baza operațiunii, de preferință completat de
mână pe formulare disponibile în cadrul entității sau din OMFP 3512/2008;
- să indice formula contabilă prin care se înregistrează documentul care atestă
operațiunea.
Studenții trebuie să exemplifice una sau mai multe operațiuni încadrate la punctele 6.16.4. Din categoria cheltuielilor de exploatare exemplificăm: serviciile de care entitatea
beneficiază (energie și apă, internet, telefon, consultanță contabilă, chirii, protocol,
comisioane și onorarii, servicii bancare), alte cheltuieli (amenzi/penalități). Din categoria
veniturilor din exploatare exemplificăm: venituri din vânzarea de stocuri sau prestarea
de servicii, alte venituri din exploatare. Legat de cheltuielile sau veniturile financiare,
studenții trebuie să descrie și să exemplifice operațiunile entității care au fost
înregistrate în conturile din grupa 66 respectiv 76 din planul de conturi.
Documentele care trebuie exemplificate în această secțiune sunt diferențiate în funcție
de natura cheltuielilor sau veniturilor de înregistrat.
Legislație orientativă pentru această secțiune:
- OMFP 3055/2009, Punctul 8.10 VENITURI ȘI CHELTUIELI;
- OMFP 3055/2009, Capitolul VII FUNCȚIUNEA CONTURILOR.
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7. Contabilitatea operaţiilor de capital
7.1 Majorări/diminuări de capital social, repartizare rezultat, rezerve;
7.2 Calculul, înregistrarea şi vărsarea impozitului pe profit/venit;
7.3 Contracte de leasing / datorii pe termen lung
Pentru această secțiune studenții vor obține informații și documente legate de
operațiunile indicate și vor obține documente care să le ateste. În dosarul de practică
studenții trebuie:
- să prezinte succint principalele documente pe baza cărora se face înregistrarea
operațiunilor încadrate în această secțiune;
- să prezinte o scurtă descriere a fiecărei operațiunii încadrate în această secțiune.
De exemplu: La data de 15.0X.2015 AGA decide constituirea de rezerve, conform
Extrasului din Procesul verbal al AGA nr.Z / Hotărârii AGA nr.Z;
- să atașeze documentul care stă la baza operațiunii, de preferință completat de
mână pe formulare disponibile în cadrul entității sau din OMFP 3512/2008;
- să indice formula contabilă prin care se înregistrează documentul care atestă
operațiunea.
Având în vedere numărul redus de operațiuni sau probabilitatea ca nici una din aceste
operațiuni să nu fie efectuate/înregistrate la nivelul entității, studenții au posibilitatea
de a exemplifica doar un tip de operațiune la fiecare subpunct din această secțiune. În
cazul în care pentru un anumit subpunct din această secțiune, entitatea nu a realizat
operațiunile descrise, studentul trebuie să exemplifice modul în care asemenea
operațiuni ar fi înregistrate, trebuind să completeze/prezinte documentele indicate, așa
cum sunt ele indicate mai jos.
Principalele documente care atestă operațiuni din această secțiune sunt:
7.1 Pentru exemplificarea majorării capitalului social sunt necesare unul din
următoarele documente: Hotărârea AGA privind majorarea capitalului social / Decizia
asociatului unic (la SRL cu asociat unic) / Decizia Consiliului de administrație / Actul
adițional la actul constitutiv din care să rezulte condițiile și modul de majorare a
capitalului social. Pentru exemplificarea repartizării profitului sunt necesare unul din
următoarele documente: Extras din Hotărârea AGA privind repartizarea rezultatului /
Decizia asociatului unic (la SRL cu asociat unic) referitor la repartizarea profitului;
7.2 Nota de calcul privind stabilirea impozitului pe profit/venit cu evidențierea
cheltuielilor nedeductibile și/sau parțial deductibile, respectiv a veniturilor neimpozabile,
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dacă este cazul. Nota contabilă prin care se înregistrează înregistrarea și impozitului
datorat, dacă este cazul. Documentul care atestă plata impozitului pe profit/venit
datorat, dacă este cazul: Foaia de vărsământ / Ordinul de plată. Declarația 100/101
privind declararea impozitului datorat, dacă este cazul.
7.3 Pentru exemplificarea înregistrării contractelor de leasing: contractul de leasing,
Factura de avans și eventual aferentă unei rate de leasing, scadențarul ratelor de leasing
sau alte documente specifice unor asemenea operațiuni. Pentru exemplificarea
datoriilor pe termen lung: contractul de creditare (desigur cu o perioadă de creditare
mai mare de un an); scadențarul ratelor de credit. Prin excepție, în condițiile în care
entitatea nu are asemenea operațiuni în derulare, studenți pot opta să reflecte alte
operațiuni care se reflectă cu ajutorul conturilor din grupa 16.
Legislație orientativă:
- Legea 31/1990 privind societățile comerciale, Titlul IV Modificarea actului
constitutiv, Capitolul 2: Reducerea sau majorarea capitalului social;
- OMFP 3055/2009, Punctul 8.9 CAPITAL ȘI REZERVE;
- OMFP 3055/2009, Punctul 8.2.3 Imobilizări corporale, 95 (2) – 103, Nota 10,
Capitolul VII FUNCȚIUNEA CONTURILOR
- Declarația 100 și 101 disponibile la adresa:
http://www.anaf.ro/public/wps/portal/ANAF/AsistentaContribuabili/formulare;
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8. Întocmirea balanţei de verificare şi Cartea Mare pentru conturile: Furnizori, Disponibil,
Rezultatul exerciţiului
Pentru această secțiune studenții trebuie să întocmească Balanța de verificare cu patru serii de
egalități: Solduri inițiale/Sume precedente, Rulaje perioadă/curente, Total sume/Rulaje
cumulate și Solduri finale. Soldurile inițiale sau Sumele precedente vor fi sumele reale ale
entității. Rulaje perioadă/curente vor fi rulajele rezultate din operațiunile exemplificate și
înregistrate de studenți în dosarul de practică. Soldurile finale vor fi stabilite conform regulilor
de stabilire, pornind de la informațiile disponibile (Sold final = Sold inițial + Intrări – Ieșiri).
Cartea Mare pentru conturile: Furnizori (401/404), Conturi la bănci în lei (5121) și Profit sau
pierdere (121) indicate poate fi prezentate atât sub forma grafică/didactică utilizată la Bazele
contabilității și Contabilitate financiară cât și sub formă de Fișă de cont sau Carte Mare Șah.
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