
FIŞA DISCIPLINEI 

Anul universitar 2022-2023 

Anul de studiu 1 / Semestrul 1 

 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţămînt Universitatea „1 Decembrie 1918” 

1.2. Facultatea  de Ştiinţe Economice 

1.3. Departamentul  Finanţe - Contabilitate 

1.4. Domeniul de studii Contabilitate 

1.5. Ciclul de studii Masterat 

1.6. Programul de studii Sistemul Informaţional Contabil în Asistarea Deciziilor 

Manageriale 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Contabilitate şi control de gestiune 

avansate 

2.2. Cod disciplină SIC 11-2 

2.3. Titularul activităţii de curs Teiuşan Sorin-Ciprian 

2.4. Titularul activităţii de seminar Teiuşan Sorin-Ciprian 

2.5. Anul de studiu I 2.6. Semestrul I 2.7. Tipul de evaluare 

(E/C/VP) 

E 2.8. Regimul disciplinei 
(O – obligatorie, Op – opţională, 

F – facultativă) 

O 

 

3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe 

saptamana 

2 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 2 

3.4. Total ore din 

planul de învăţămînt 

56 din care: 3.5. curs 28 

 

3.6. seminar/laborator 28 

 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 56 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 42 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 42 

Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activităţi ……. - 
 

3.7 Total ore studiu individual 144 

3.9 Total ore pe semestru 200 

3.10 Numărul de credite 8 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum - 

4.2. de competenţe - 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Sală dotată cu tablă/videoproiector 

Platformă e-learning 

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Sală dotată cu tablă/videoproiector 

Platformă e-learning 

 



6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale C1 Capacitatea de interpretare critic-constructivă a fenomenelor contabilităţii 

şi rolului acesteia la nivelul managementului unei entităţi; 

C7 Dezvoltarea capacităţii de analiză, sinteză şi interpretare independentă a 

informaţiilor contabile în vederea evaluării problemelor economice 

Competenţe transversale CT1 Capacitatea de a lucra independent şi/sau în echipă, de a identifica soluţii 

pentru rezolvarea de probleme economice specifice, furnizarea de informaţii 

contabile necesare managementului entităţilor 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Formarea şi dezvoltarea capacităţii studenţilor de a utiliza  instrumentele 

specifice contabilităţii şi controlului de gestiune 

7.2 Obiectivele specifice - dobândirea cunoştinţelor specifice contabilităţii şi controlului de gestiune, 

exprimate prin cunoașterea, înțelegerea și utilizarea limbajului specific, 

precum și prin explicarea și interpretarea problematicilor tratate; 

- formarea abilităților privind utilizarea adecvată a instrumentelor specifice 

contabilităţii și controlului de gestiune, exprimate prin aplicarea și 

rezolvarea de probleme; 

- formarea abilităților de analiză şi interpretare a informaţiilor furnizate de 

contabilitatea și controlul de gestiune, exprimate prin reflecție critică și 

constructivă; 

- formarea abilităților de perfecționare a sistemelor de contabilitate și 

control de gestiune, exprimate prin creativitate și inovare. 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Evoluţii ale contabilităţii şi controlului de gestiune - expunerea 

- prelegerea 

- explicația 

- întrebarea 

- conversația 

 

2 ore fizice 

Tehnologii avansate de producţie (JIT - Just in Time) 2 ore fizice 

Sistemul Kanban 2 ore fizice 

Standard Cost 3 ore fizice 

Metoda costurilor pe activităţi (ABC - Activity-Based Costing) 3 ore fizice 

Activity-Based Management (ABM) 2 ore fizice 

Costul ciclului de viaţă (LCC - Life Cycle Costing) 2 ore fizice 

Gestiunea continuă a costului (KC - Kaizen Costing) 2 ore online 

Bugetarea costurilor şi controlul bugetar 4 ore online 

Bugetele cu bază zero (Zero-Based Budgeting) 2 ore online 

Controlul de gestiune şi descentralizarea 2 ore fizice 

Tabloul scorurilor 2 ore fizice 

8.2 Seminar 

Analiza datelor financiare şi nefinanciare  - explicația 

- întrebarea 

- conversația 

- exercițiul 

- problematizarea 

- studiul de caz 

- teme de cercetare 

2 ore fizice 

Costurile complete şi „efectele de subvenţionare” 2 ore fizice 

Preţurile de cesiune internă 2 ore fizice 

Conducerea contabilităţii de gestiune 2 ore fizice 

Standard Cost 2 ore fizice 

Metoda costului pe activităţi (ABC - Activity-Based Costing) 4 ore fizice 

Activity-Based Management (ABM) 2 ore fizice 

Costul ciclului de viaţă (LCC - Life Cycle Costing) 2 ore online 

Gestiunea continuă a costului (KC - Kaizen Costing) 2 ore online 

Bugetarea costurilor 2 ore online 



Bugetele cu bază zero (Zero-Based Budgeting) 2 ore online 

Controlul de gestiune şi descentralizarea 2 ore fizice 

Tabloul scorurilor 2 ore fizice 

Bibliografie 

Bocean Vărzaru, A.A., Contabilitate managerială și control de gestiune, Editura Universitaria, Craiova, 

Editura Pro Universitaria, București, 2022 

Căpușneanu, S., Contabilitatea de gestiune. Instrument de evaluare a performanței, Bucureşti, Editura 

Universitară, 2013 

Celnicu, T., O pereche de pantofi: finanţele şi contabilitatea afacerii, Bucureşti, Editura Publica, 2016 
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Teiuşan, S.C, Contabilitate managerială, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Seria Didactica, Alba Iulia, 
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Teiuşan, S.C, Control de gestiune, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Seria Didactica, Alba Iulia, 2017 

Teiușan, S.C., Contabilitate şi control de gestiune avansate – fișiere pdf, audio/video (încărcate pe platforma 

e-learning) 

Zamfir, M., Controlul de gestiune prin sistemul de bugete, Craiova, Editura Universitaria, 2017 

Google Scholar, https://scholar.google.com 

Web of Science, http://www.webofknowledge.com 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinuturile disciplinei sunt adaptate necesităţilor actuale ale angajatorilor, contribuind la dobândirea de 

către studenţii programului de studii de masterat Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor 

manageriale de cunoştinţe şi abilităţi teoretice şi practice specifice contabilității și controlului de gestiune 

avansate. 

 

10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs Volumul şi corectitudinea cunoştinţelor Probă scrisă 60% 

Rigoarea ştiinţifică a limbajului 

Organizarea conţinutului 

10.5 

Seminar/laborator 

Verificare pe parcurs, prin verificarea şi 

notarea proiectului realizat de fiecare 

masterand (activitate specifică studiului 

Prezentare orală 40% 



individual). 

Publicarea unui articol pe tematica 

disciplinei într-o revistă de specialitate 

Dovada publicării 

articolului 

10.6 Standard minim de performanţă: Obţinerea notei minime 5 

Demonstrarea în proporţie de cel puţin 50% a competenţelor în: 

- expunerea cunoştinţelor de contabilitate şi control de gestiune avansate; 

- utilizarea adecvată a instrumentelor specifice contabilităţii şi controlului de gestiune. 

 

Participarea la examen a masteranzilor este condiţionată de obligaţia de a frecventa activităţile de seminar în proporţie 

de minim 70%. Recuperarea activităţilor de seminar se va face prin prezentarea unui portofoliu de lucrări practice, 

până la data examenului. 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar 

    20.09.2022        Lect. univ. dr. Teiuşan Sorin-Ciprian        Lect. univ. dr. Teiuşan Sorin-Ciprian
           
           

Data avizării în departament    Semnătura director de departament 

        23.09.2022     Lect. univ. dr. Cioca Ionela Cornelia 
 
 



 

ANEXĂ LA FIŞA DISCIPLINEI 
 

b. Evaluare – mărire de notă 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs Volumul şi corectitudinea cunoştinţelor Probă scrisă 60% 

Rigoarea ştiinţifică a limbajului 

Organizarea conţinutului 

Utilizarea adecvată a aplicaţiilor 

informatice 

10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs, prin verificarea şi 

notarea proiectului realizat de fiecare 

masterand (activitate specifică studiului 

individual). 

Prezentare orală 40% 

Prezentarea unei lucrări de cercetare 

ştiinţifică 

Recenzia lucrării 

Publicarea unui articol pe tematica 

disciplinei într-o revistă de specialitate 

Dovada publicării 

articolului 

10.6 Standard minim de performanţă: Obţinerea notei minime 5 

Demonstrarea în proporţie de cel puţin 50% a competenţelor în: 

- expunerea cunoştinţelor de contabilitate şi control de gestiune avansate; 

- utilizarea adecvată a instrumentelor specifice contabilităţii şi controlului de gestiune. 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de laborator 

20.09.2022   

 
c. Evaluare – restanţă 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs Volumul şi corectitudinea cunoştinţelor Probă scrisă şi cu 

ajutorul 

calculatorului 

60% 

Rigoarea ştiinţifică a limbajului 

Organizarea conţinutului 

Utilizarea adecvată a aplicaţiilor 

informatice 

10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs, prin verificarea şi 

notarea proiectului realizat de fiecare 

masterand (activitate specifică studiului 

individual). 

Prezentare orală 40% 

Prezentarea unei lucrări de cercetare 

ştiinţifică 

Recenzia lucrării 

Publicarea unui articol pe tematica 

disciplinei într-o revistă de specialitate 

Dovada publicării 

articolului 

10.6 Standard minim de performanţă: Obţinerea notei minime 5 

Demonstrarea în proporţie de cel puţin 50% a competenţelor în: 

- expunerea cunoştinţelor de contabilitate şi control de gestiune avansate; 

- utilizarea adecvată a instrumentelor specifice contabilităţii şi controlului de gestiune. 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de laborator 

20.09.2022   
 

 
 


