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INSTRUCŢIUNI PRIVIND ELABORAREA DE PROIECTE 
PREVĂZUTE ÎN PLANURILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ALE ANULUI 

TERMINAL 
 
În anul terminal, pentru promoţia 2008-2011, studenţii din anul III, în semestrul 5, vor 
redacta un proiect, care se va realiza în cadrul disciplinei “Proiecte de contabilitate şi 
informatică”. 
Pe parcursul semestrului 5 va fi elaborată o lucrare (un proiect) pe o temă din domeniul 
dumneavoastră de preocupări. 
Pentru consultaţii la sediul Facultăţii, studenţii vor urmări programările afisate la 
Avizierul Facultăţii, sau pe site-ul Facultăţii, la secţiunea “Orar şi anunţuri – disciplina 
“Proiecte de contabilitate si informatică”. 
Evaluarea proiectului de către cadrul didactic îndrumător se poate face în timpul orelor de 
seminar pe parcursul semestrului 5, modalitate de bază recomandată pentru studenţii de la 
forma de învăţământ zi, sau ulterior prin trimiterea lucrării la una din adresele de e-mail 
prezentate mai jos, în funcţie de grupele arondate. 
Studenţii care vor elabora şi susţine lucrarea pe parcursul semestrului 5, modalitate de 
bază recomandată pentru studenţii de la forma de învăţământ zi, NU vor mai trimite 
lucrarea la adresele de e-mail prezentate mai jos. 

 

Lucrarea poate fi trimisă pe adresele de e-mail menţionate mai jos până la data de 
30 aprilie 2011. 

EVALUAREA ACTIVITĂŢII DIN ANII TERMINALI 
 
La evaluarea activităţilor privind elaborarea proiectelor sunt avute în vedere următoarele 
criterii: 
 documentarea (Bibliografia, anexele etc.); 
 modul de structurare al lucrării; 
 conţinutul şi caracterul aplicativ al lucrării pe baza datelor culese de la entitatea 

patrimonială; 
 contribuţia personală a autorului, fiind punctate interpretarea, autonomia şi 

originalitatea studiului, profunzimea analizei şi aplicabilitatea în viaţa economico-
socială. 

Accentul se va pune pe capacitatea studentului de a interpreta şi valorifica informaţiile 
financiar-contabile. 
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Pe parcursul elaborării proiectului, studenţii pot consulta următoarele cadre didactice 
la adresele de e-mail de mai jos: 
 

Anul III ZI 
 
Grupa          Cadrul didactic îndrumător          Adresa e-mail 
 
301 - conf.univ.dr. ELEFTERIE LIANA: elefterie.liana@spiruharet.ro 
302 - conf.univ.dr. ELEFTERIE LIANA: elefterie.liana@spiruharet.ro 
303 - - lect.univ.dr. POPESCU GHEORGHE: gheorghe.popescu@spiruharet.ro 
304 - prof.univ.dr. GHEORGHE DUMITRU :dumitru.gheorghe@spiruharet.ro 
305 - lect.univ.dr. PACURARU RALUCA: raluca.pacuraru@spiruharet.ro 
306 - lect.univ.dr. BIDASCU CARMEN : carmen.bidascu@spiruharet.ro 
307 - lect.univ.dr. BIDASCU CARMEN : carmen.bidascu@spiruharet.ro 
308 - conf.univ.dr. ELEFTERIE LIANA: elefterie.liana@spiruharet.ro 
309 - lect.univ.dr. PACURARU RALUCA:  raluca.pacuraru@spiruharet.ro  
310 - lect.univ.dr. PACURARU RALUCA:  raluca.pacuraru@spiruharet.ro  
311 - conf.univ.dr. ELEFTERIE LIANA: elefterie.liana@spiruharet.ro 
312 - conf.univ.dr. ELEFTERIE LIANA: elefterie.liana@spiruharet.ro 
313 - lect.univ.dr. PACURARU RALUCA:
314 - prof.univ.dr. GHEORGHE DUMITRU :

 raluca.pacuraru@spiruharet.ro  
dumitru.gheorghe@spiruharet.ro 

315 - lect.univ.dr. PACURARU RALUCA: gheorghe.popescu@spiruharet.ro 
316 - prof.univ.dr. GHEORGHE DUMITRU :dumitru.gheorghe@spiruharet.ro 
317- lect.univ.dr. BIDASCU CARMEN : carmen.bidascu@spiruharet.ro 
318- conf.univ.dr. ELEFTERIE LIANA: elefterie.liana@spiruharet.ro 
319- lect.univ.dr. PACURARU RALUCA : raluca.pacuraru@spiruharet.ro 
320 - lect.univ.dr. PACURARU RALUCA: raluca.pacuraru@spiruharet.ro 
 

GHID PRIVIND ELABORAREA LUCRĂRILOR LA DISCIPLINA 
“PROIECTE DE CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ” 

 
La evaluarea lucrării se vor avea în vedere stadiul cunoaşterii, rezultatele şi interpretările 
cercetării – concluzii si propuneri ale autorului – efectuate pe baza unui studiu de caz la o 
entitate economică sau instituţie publică ori teoretic, după caz, actualitatea bibliografiei 
consultate, schiţele, schemele, tabelele, graficele şi anexele prezentate. 
Lucrarea va avea următoarea structură orientativă: 
•  pagini de gardă (vezi Anexa nr.1); 
•  cuprins (planul lucrării); 
•  introducere, 1–2 pag. 
•  capitolele lucrării, cuprinzânds: stadiul cunoaşterii, contribuţii proprii, concluzii şi 
propuneri, bibliografia consultată şi anexe. 
Structura proiectului va fi: 
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• Introducere 
• Capitolul I. – aspecte teoretice privind tema abordată.  
• Capitolul II – studiu de caz, prin care vor fi valorificate aspectele teoretice 

din capitolul I. 
• Capitolul III - concluzii si propuneri ale autorului; 
• Bibliografie; 
• Anexe. 

 
CONŢINUTUL LUCRĂRII: 

Introducere: 
Vor fi prezentate scopul, importanţa lucrării şi principalele probleme abordate. 
Capitolul I va conţine: 
 metodele stiinţifice de cercetare folosite; 
 aspecte teoretice fundamentale - referitoare la temă; 
 aspecte teoretice specifice domeniului financiar-contabil – referitoare la temă; 
 cadrul legislativ aplicabil referitor la temă. 

Capitolul II – studiu de caz, prin care vor fi valorificate aspectele teoretice din 
capitolul I. 
Studiul de caz va cuprinde: 
 scurtă prezentare a entităţii economice/publice unde se efectuează studiul de caz; 
 sistemul informaţional-documente, evidenţă tehnic-operativă si contabilă inclusiv 

în condiţiile folosirii sistemelor informatice financiar-contabile; 
 cercetarea temei - studiul de caz propriu-zis - avându-se în vedere: 

o evaluarea elementelor de activ, datorii si capitaluri proprii în sistemul de 
o documente si evidenţe al temei cercetate; 
o valorificarea informaţiei contabile în managementul financiar-contabil; 
o analiza economico-financiară a activităţii conform temei cercetate; 
o utilizarea informaţiei contabile pentru efectuarea controlului managerial, a 
o auditului intern si expertizei contabile. 
o aplicaŃie informatică care rezolvă una sau mai multe probleme de 
o contabilitate abordate în lucrare. 
o rezultatul unei cercetări directe (sondaj, chestionar, informaţii interne) 
o privind adoptarea si adaptarea la acquis-ul comunitar în domeniul analizat. 

Capitolul III - concluzii si propuneri ale autorului. 
o opinii si propuneri concrete despre analiza efectuată. 

Bibliografie 
Bibliografia va fi redactată în ordine alfabetică, conform standardelor: 
Exemplu : 
1. … 
2. … 
3. Boulescu Mircea, Audit intern, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucuresti, 2009. 
4.  
5. Legislaţie în domeniu. 
6. Pagini de web accesate şi studiate 
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NORME METODOLOGICE DE ALEGERE ŞI REDACTARE A 
LUCRĂRII 

Lucrarea va sintetiza elementele studiate la disciplinele parcurse conform planului 
de învăţământ al Facultăţii, prin corelarea interdisciplinară a problemelor la 
nivelul specializării Contabilitate şi informatică de gestiune. 
Stilul de redactare si prezentarea au în vedere eliminarea, pe cât posibil, a 
caracterului descriptiv, extinderea analizei şi sintezei punând accent pe caracterul 
de cercetare stiinţifică de specialitate în domeniul financiar-contabil. 
Lucrările din domeniul Contabilitate vor cuprinde obligatoriu şi aspecte privind 
Informatica de gestiune. 
Lucrările din domeniul Informatică de gestiune vor trata obligatoriu aplicaţii din 
domeniul Contabilitate şi Analiză economico-financiară. 

 
PRECIZĂRI PRIVIND REDACTAREA LUCRĂRII 

 
 Font: Times New Roman 
 Mărime corp literă: 12 
 Spaţiere: 1,5 rânduri 
 tabelele, diagramele, graficele vor avea: titlu, număr si Surse; 
 preluarea unor idei, informaţii, date statistice din diferite surse se va face cu 

menţionarea exactă a sursei în Note de subsol; 
 Lucrarea va avea un număr de 25-35 pagini. 

Lucrarea trebuie să reflecte în mod evident contribuţia autorului la cercetarea 
stiinţifică privind tema abordată. 
 

DOCUMENTARE SI ELABORARE STUDIU DE CAZ  
 
Pe parcursul penultimului semestru activitatea se va axa pe documentarea şi 
culegerea informaţiilor de natură aplicativă în vederea identificării unor soluţii 
adecvate temei alese, cu caracter de cercetare aplicativă. 
1 Probleme de bază privind organizarea si funcţionarea unităţii luate în studiu. 
1.1. Scurt istoric al activitatii unităţii. 
1.2. Structura organizatorică a unităţii. 
2 Exemple de teme pentru documentare si cercetare: 
2.1. Întocmirea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere. 
2.2. Întocmirea situaţiilor fluxurilor de trezorerie la o unitate economică. 
2.3. Analiza imobilizărilor corporale, necorporale şi financiare la o intreprindere. 
2.4. Întocmirea unui plan de finanţare a investiţiilor la unitatea economică. 
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2.5. Monografia contabilă la o unitate economică sau instituţie publică care se va încheia 
cu bilanţ si analiza principalilor indicatori. 
2.6. Contabilitatea cheltuielilor si calculaţia costurilor. 
2.7. Întocmirea unui proiect informatic pe o secţiune a contabilităţii, cum ar fi: 
contabilitatea activelor imobilizate, stocurilor, salariilor etc.. 
2.8. Contabilitatea si analiza capitalurilor proprii si împrumutate, creditelor pe termen 
scurt si lung, impozitelor, profitului si repartizării lui, inclusiv în condiţii de inflaţie. 
2.9. Metode moderne de calculaţie a costurilor. 
2.10. Lichidarea unei societăţi comerciale (procedura, evaluări, valorificarea 
patrimoniului, despăgubirea creditorilor si acţionarilor). 
2.11. Proceduri, evaluări, contabilitatea si analiza fuziunii sau divizării unor societăţii 
comerciale. 
2.12 Modul de exercitare a controlului economico-financiar la o unitate economică sau 
instituţie publică. 
2.13. Contabilitatea operaţiunilor de leasing. 
2.14. Contabilitatea consolidată a conturilor. 
2.15. Calculul pragului de semnificaţie şi al riscului de audit. 
2.16. Auditarea situaţiilor financiare. 
 
Lucrarea poate să vizeze următoarele tipuri de entităţi: societăţi comerciale, 
instituţii publice, societăţi de asigurări, societăţi bancare.  
 

 

Studentul poate opta pentru orice altă temă care se integrează în problematica 
financiar-contabilă. 

BIBLIOGRAFIE 
Proiectul final va cuprinde o listă a lucrărilor de specialitate si reglementărilor contabile, 
financiare, precum si a standardelor în domeniul temei în care s-a efectuat documentarea 
si cercetarea. 
Bibliografie minimală recomandată. 
Manuale si cărţi: 
1. Ionescu Cicilia - Sisteme contabile moderne, Ed. Fundaţiei România de Mâine, 
Bucuresti, 2005. 
2. Ionescu Cicilia - Contabilitate – baze si proceduri, Ed. Fundaţiei România de Mâine, 
Bucuresti, 2007. 
3. Ristea Mihai si colab., Contabilitatea societăţilor comerciale, vol. I si II, Editura 
Universitară, Bucuresti, 2009 sau ediţiile anterioare. 
4. IlincuŃă Lucian-Dorel, Chivu Ramona-Maria, Gâdău Liana, Contabilitatea 
financiară. 
Aplicaţii practice si teste grilă pentru autoevaluare, Editura Fundaţiei România de 
Mâine, Bucuresti, 2008. 
5. Coman Florin, Contabilitatea financiară a societăţilor comerciale, Editura Fundaţiei 
România de Mâine, Bucuresti, 2007. 
6. Feleagă Niculae, Feleagă (Malciu) Liliana, Contabilitate financiară – o abordare 
europeană si internaţională, vol. I si II, Editura Infomega, Bucuresti, 2008. 
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7. Belverd E. Needles, Jr., Henry R. Anderson, James C. Coldwel, Principiile de bază 
ale contabilităţii, Ediţia a cincea, Editura Arc, Chisinău, 2001. 
8. IASB, Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, traducere din limba 
engleză, Editura CECCAR, Bucuresti, 2007. 
9. Popescu Lucian, BăluŃă Aurelian-Virgil, Metode si procedee de calculaţie a 
costurilor, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucuresti, 2007. 
10. Ionescu LuminiŃa – Reforma bugetului public si a contabilităţii publice înRomânia, 
Editura Economică, Bucuresti, 2005. 
11. BăluŃă Aurelian-Virgil, – Contabilitate si gestiune fiscală, Editura Fundaţiei 
România de Mâine, Bucuresti, 2007. 
12. Ionescu Luminiţa – Contabilitatea aprofundată a societăţilor comerciale, Ed. a III-a 
revizuită si adăugită, Editura FRM, Bucuresti, 2007 sau ediţiile următoare. 
13. Fusaru Doina, Gherasim Zenovic si colab., Aplicaţii economice în Visual Basic si 
Access, Ed. FundaŃiei România de Mâine, Bucuresti, 2006. 
14. Andronie Maria, Analiza si proiectarea sistemelor informatice, Ed. Fundaţiei 
România de Mâine, Bucuresti, 2008. 
15. Gherasim Zenovic, Fusaru Doina, Andronie Maria, Sisteme informatice pentru 
asistarea deciziei economice, Ed. FundaŃiei România de Mâine, Bucuresti, 2008. 
Reglementări legale contabile si fiscale: 
1. Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 3055/2009, pentru aprobarea 
Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, M. Of. nr. 766 si 766 bis din 
10 noiembrie 2009. 
2. Ordinul Ministrului Finantelor nr. 1752/2005 privind aprobarea Reglementărilor 
contabile conforme cu directivele europene, M. Of. nr. 1080 bis din 30 noiembrie 2005, 
cu modificările si completările ulterioare. 
3. Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor 
privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor 
si capitalurilor proprii, M. Of. nr. 704 din 20 octombrie 2009. 
4. Ordinul Ministerului Economiei si Finanţelor nr. 3512/2008, privind documentele 
financiar-contabile, M. Of. nr. 870, din 23 decembrie 2008. 
5. Ordinul Ministrului FinanŃelor Publice nr. 2226/2006 privind utilizarea unor 
formularefinanciar-contabile de catre persoanele prevazute la art.1 din Legea 
contabilitatii nr.82/1991, M. Of. nr. 1056 din 30 decembrie 2006. 
6. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2264/2001, pentru aprobarea modelelor 
formularelor specifice cu regim special privind activitatea financiară si contabilă si 
normelor 
privind întocmirea si utilizarea acestora, M. Of. nr. 136 din 21 februarie 2002. 
7. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1.376/2004, pentru aprobarea normelor 
metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, 
divizare, dizolvare si lichidare a societăŃilor comerciale, precum si retragerea sau 
excluderea unor asociaţi din cadrul societăţilor comerciale si tratamentul fiscal al 
acestora, M. Of. nr.1.012 bis din 3 noiembrie 2004. 
8. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor 
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metodologice privind organizarea si conducerea contabilităŃii instituţiilor publice, Planul 
de conturi pentru instituţiile publice si instrucţiunile de aplicare a acestuia, M. Of. nr. 
1.186 din 29 decembrie 2005. 
9. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Publicată în M. Of. nr. 927 din 23 decembrie 
2003, cu modificările si completările ulterioare. 
10. OrdonanŃa Guvernului României 92/2003 privind Codul de procedură fiscală 
M.Of. nr. 94 din 29 decembrie 2003, republicată în M. Of. nr. 560 din 24 iunie 2004. 
11. Hotărârea Guvernului României 44/2004 privind normele metodologice de aplicare 
a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, M. Of. nr. 112 din 6 februarie 2004, cu 
modificările si completările ulterioare. 
12. B.N.R. Ordinul guvernatorului B.N.R. nr.13/2008, pentru aprobarea 
Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de 
credit, instituţiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor în sistemul 
bancar, M. Of. nr. 879 din 24 decembrie 2008. 
13. Legea contabilităţii nr. 82/1991 (r4). Republicată în M.Of. nr. 454 din 18 iunie 
2008. 
14. Legea nr. 31/1990 a societăţilor comerciale. Republicată în M.Of. nr. 1066 din 17 
noiembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare. 
 

 

Lucrarea poate fi trimisă pe adresele de e-mail menţionate până la data de 
30 aprilie 2011. 

Fisierul va fi salvat cu o denumire având următoarea formă si următorul 
conţinut (FĂRĂ SEMNE DIACRITICE): 
Grupa _(Centrul Teritorial)_Numele_prenumele studentului 
Exemple de denumire a fisierului conţinând lucrarea trimisă: 
Gr_301_Tulcea_Ivan_Marius 
Gr_303_Calarasi_Ionescu_Alina 
Gr_304_Constanta_Andrei_Mihai 
Doamnele vor mentiona numele dinaintea casatoriei_numele actual_prenumele 
exemplu 
Gr_305_Constanta_Nicolae_Marin_Liliana 
Fisierele salvate în alt mod nu vor fi luate în considerare! 
 

Nesusţinerea sau nedepunerea lucrării până la termenul menţionat ori respingerea 
acesteia, după caz, determină nepromovarea colocviului la disciplina Proiecte de 
contabilitate si informatică, studentul rămânând cu situaţia neîncheiată în anul 
terminal. În cazul respingerii lucrării, absolventul nu îndeplineste condiţiile de a se 
înscrie la examenul de licenţă. 

Notă: 

 
 
DECAN      ŞEF CATEDRĂ CONTABILITATE 
Prof.univ.dr. ION LUNGU                                           Conf.univ.dr. LIANA ELEFTERIE 
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ANEXA NR.1. COPERTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROIECTE DE CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ 
 
DENUMIREA LUCRĂRII: 
 
Exemplu: 
 
EVALUAREA ŞI REFLECTAREA ÎN CONTABILITATE A 

IMOBILIZĂRILOR CORPORALE 
 
 
 
 
Cadrul didactic îndrumător 
grad didactic, prenume, nume 
 

Student 
Nume, prenume, grupa, seria 
 
 

                                            Constanta 2011 
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