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I. Modul de organizare 

a) Precizări generale: practica face parte integrantă din procesul de 

învăţământ, este obligatorie pentru toti studenţii din anul II, anul universitar 

2011-2012 la toate formele de învăţământ. 

- Scopul acesteia, fiind acela de a aprofunda cunoştinţele dobandite şi de a 

consolida deprinderile de învăţare şi lucru practic într-o entitate economică. 

b) Precizări specifice 

- Durata de desfăşurare a practicii este de trei săptămani ( 90 de ore), în 

perioada 07 mai-27 mai  2012; 

- Pe timpul practicii studenţii trebuie să se informeze asupra organizării, 

funcţionării şi specificul entităţii economice respective, să lucreze efectiv în 

anumite activităţi specifice sub supravegherea personalului din acea entitate, să-si 

formeze anumite deprinderi practice în executarea cât mai multor activitati; 

- Stabilirea obiectivelor pentru stagiul de practica presupune alegerea unei 

teme din lista propusă; 

- Alegerea locaţiei de derulare a practicii de specialitate se face în funcţie de 

tema aleasă prin preocupare proprie. 

Locaţia in care se desfăşoara practica de specialitate este reprezentată de 

societăţi comerciale cu capital privat sau mixt, instituţii publice, entitatii ale 

administraţiei publice centrale sau locale, asociaţii, fundaţii sau alte entitati cu 

condiţia ca activitatea acestora să ofere posibilitatea documentării practice pe una 

din temele propuse. 



- La solicitarea studentului, după caz, secretariatul facultăţii poate elibera o 

adresă de solicitare de arondare a celui în cauză la entitatea propusă ( identificată), 

semnată, după caz, de către decan/ secretariat. 

- În locaţia aleasă studentul îşi desfăsoara operaţiunile de practică de 

specialitate. Pe această bază studentul îşi alcătuieşte Caietul de practică. De 

asemenea studentul va solicita responsabililor din acea entitate la finalul stagiului 

de practică o adeverintă prin care se certifică prin semnatura perioada în care a 

desfăşurat practica. 

- Caietul de practica va fi depus la centrul teritorial unde este arondat 

studentul, până la data de 08.06.2012. 

 

Obligaţiile studenţilor practicanţi: 

- Să se încadreze în regulile de disciplină şi ordine interioară specifice 

locului de practică; 

- Să-si stabilească o listă de obiective ale practicii şi să le urmeze cu 

rigurozitate; 

- Să dovedească o atitudine respectuoasă şi sobră în relaţiile cu personalul 

instituţiei; 

- Să promoveze imaginea facultăţii, universităţii şi a studentului haretist în 

mediul respectiv; 

 

Teme propuse pentru stagiul de practica 
 
Specializarea Contabilitate si Informatica de Gestiune 
 

1. Contabilitatea operaţiilor de plăţi şi încasări în numerar şi prin contul de 
disponibil de la bancă, creditarea activităţii curente 
 
2.Contabilitatea imobilizărilor corporale . 
 
3.Contabilitatea stocurilor şi comenzilor în curs de execuţie; 
 
4.Calculul şi contabilitatea salariilor şi a altor drepturi cuvenite personalului: 
 
5. Contabilitatea cheltuielilor în contabilitatea financiară; 



 
6. Contabilitatea veniturilor şi rezultatelor; 
 
7. Contabilitatea capitalurilor proprii. 
 
8. Lucrările contabile de închidere a exerciţiului financiar-contabil: 
- inventarierea elementelor patrimoniale cu exemple de determinare şi 
contabilizare a diferenţelor pe categorii de elemente patrimoniale, 
- bilanţul, contul de profit şi pierdere, notele la conturile anuale, raportul de 
gestiune întocmit la sfârşitul anului, 
 
9. Determinarea rezultatului fiscal si contabil la SC……………………. 
 
10. Contabilitatea creanţelor si datoriilor comerciale; 
 
11. Calculul si contabilitatea TVA-ului; 
 
12.Calculul si contabilitatea impozitului pe profit si a impozitului pe venitul 
microîntreprinderilor. 
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In tratarea fiecărei teme se va urmări prezentarea: 
 
- elementelor teoretice aferente temei conform bibliografiei recomandate; 

- unei monografii contabile cu cel puţin 20 de înregistrări aferente temei alese, 

pentru care trebuie să se completeze manual si să anexeze documentele 

justificative; 

- programelor informatice utilizate în activitatea financiar -contabilă a 

întreprinderii cu surprinderea şi evidenţierea expresă a următoarelor elemente: 

- circuitul informaţional al documentelor în cadrul departamentului în care s-a 

efectuat practica (exemplificare) 

- precizarea modului de recrutare a datelor de intrare (exemplificare) 

- precizarea modului de prelucrare a datelor de intrare (exemplificare) 

- precizarea modului de prezentare a datelor de ieşire (exemplificare) 

- evidenţierea punctelor tari şi a punctelor slabe ale aplicaţiei informatice pe care s-

a efectuat practica 

- dezvoltarea aplicaţiei existente sau propuneri (conceptualizarea) pentru 

îmbunătăţirea activităţii financiar-contabile din instituţia în care aţi efectuat 

practica 

- pentru ca relevanţa datelor se vor utiliza print screen-uri! 

 
II. Caietul de practică, realizat de către fiecare student, strict personal ( 

caietele de practică identice sau vizibil asemenatoare, se anulează !!) va avea 

următoarea structură: 
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Model de adeverinta 
 
 
 
 
Unitatea ............................. 
Localitate......................... 
Tel/fax..............................  
Nr. ........../ data......... 
 
 
 
 

ADEVERINŢĂ 
 
 
 
 

Prin prezenta se adevereşte că studentul(a) .................................................................din anul 
......., specializarea............................... grupa.......... , al Facultăţii de Contabilitate şi Finanţe 
Câmpulung Muscel a efectuat stagiul de practică în perioada .................................... in cadrul 
firmei ………………………………………………… 
 
 
 
                                                                Director, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Model Cuprins 
 
Capitolul 1���������������������...pag. 

Subcapitole��������������������.....pag 

 

Cuprins orientativ 

- Capitolul 1 - Prezentarea pe scurt a elementelor teoretice aferente temei alese conform 

bibliografiei (10 pag). 

- Capitolul 2- Prezentarea studiului de caz, a monografiei cu privire la tema aleasă, inclusiv 

prezentarea generala a entităţii economice în care s-a efectuat practica ( obiect de activitate, 

clienţi, furnizori, produse si servicii, structura organizatorica etc. 

- Capitolul 3 Prezentarea programelor informatice utilizate în activitatea financiarcontabilă a 

întreprinderii 

 

Numărul maxim de pagini fiind de 30. 

 

- Elementele teoretice vor fi însoţite de trimiteri in note de subsol astfel: autor….., titlu 

carte……….., editura…., an apariţie….. loc apariţie……. 

 

Prezentarea continutului capitolelor si subcapitolelor conform cuprinsului 

 

Concluzii si propuneri 

 

Bibligrafie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabil cu activitatea de practica: 
Lect.univ.dr. Tofan Adina – adina.tofan@spiruharet.ro 


