
FIŞA DISCIPLINEI  

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţămînt Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

1.2. Facultatea  Ştiinţe Economice 

1.3. Departamentul  Finanțe-Contabilitate  

1.4. Domeniul de studii Contabilitate 

1.5. Ciclul de studii Master 

1.6. Programul de studii Sistemul informațional contabil în asistarea deciziilor 

manageriale 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Practică de specialitate (Valorificarea 

rezultatelor cercetării) 

2.2. Cod disciplină SIC 22-4 

2.3. Titularul activităţii de practică - 

2.4. Titularul activităţii de seminar - 

2.5. Anul de studiu II 2.6. Semestrul II 2.7. Tipul de 

evaluare (E/C/VP) 

C 2.8. Regimul 

disciplinei (O – 

obligatorie, Op – opţională, F 

– facultativă) 

O 

 

3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe 

saptamana 

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

3.4. Total ore din 

planul de învăţămînt 

84 din care: 3.5. curs  

- 

3.6. seminar/laborator 

(Proiecte) 

6 

 

Distribuţia fondului de timp ore 

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

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 81 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 81 

Tutoriat - 

Examinări 4 

Alte activităţi ……. - 
 

3.7 Total ore studiu individual 166 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 84 

3.9 Total ore pe semestru 250 

3.10 Numărul de credite 10 

 

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 - 

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



 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale C3. Capacitatea de analiză a rapoartelor financiare pentru entităţi economice, instituţii 

publice, instituţii de credit; 

C6. Capacitatea de investigare a fenomenelor economice înregistrate în contabilitate, 

evaluarea riscurilor în vederea formulării unei opinii privind raportările financiare; 

C7. Dezvoltarea capacităţii  de analiză, sinteză şi interpretare independentă a 

informaţiilor contabile în vederea evaluării problemelor economice; 

C10. Dezvoltarea capacităţii de a elabora studii financiare, studii de fezabilitate, planuri 

de afaceri, asigurarea capacităţii de aplicare a tehnicilor de analiză a informaţiilor 

contabile; 

C12. Investigarea de stări şi situaţii economice complexe pentru a comunica şi a 

demonstra cu argumente rezultatele propriei evaluări 

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

rezolvarea de probleme economice specifice auditului şi controlului agenţilor economici; 

CT3 Capacitatea de a valorifica eficient resursele și tehnicile de învățare pentru propria 

dezvoltare; 

CT4 Posibilitatea înscrierii în organisme profesionale din domeniul contabilității.. 

 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Fiecare disciplină prevăzută în Planul de învăţământ în cadrul programului 

de master este însoţită de teme de cercetare specifice pentru practică. 

Anterior elaborării proiectului de cercetare ştiinţifică, masteranzii trebuie să 

parcurgă disciplina Metodologia cercetării ştiinţifice economice. Prin intermediul 

acesteia, masteranzilor li se formează deprinderi şi abilităţi de investigare 

ştiinţifică a fenomenelor economice. Cunoştinţele asimilate şi abilităţile dobândite 

vor oferi masteranzilor posibilitatea de identificare a problemelor economice 

reale, pe care să le rezolve apelând la metode şi instrumente de investigare 

ştiinţifice. 

Masteranzii trebuie să dezvolte o temă de cercetare propusă în cadrul unui proiect 

practic. Masteranzii vor susţine acest proiect în cadrul colocviului de promovare a 

Practicii. Rezultatele cercetării ştiinţifice vor fi valorificate de masterand prin 

articole în reviste de specialitate şi la realizarea disertaţiei. 

7.2 Obiectivele specifice -   

 

8. Conţinuturi 

Proiect Metode de predare Observaţii 

1. Analiza structurală a bilanțului cu ajutorul ratelor.  Analiza 

activului patrimonial. Studiu de caz la societatea ....... 

  

2. Analiza structurală a bilanțului cu ajutorul ratelor. Analiza 

pasivului patrimonial. Studiu de caz la societatea ....... 

  

3. Analiza echilibrului financiar. Studiu de caz la societatea .......   

4. Analiza profitabilității. Soldurile intermediare de gestiune. Studiu 

de caz la societatea ....... 

  

5. Analiza lichidităţii şi solvabilităţii firmelor. Studiu de caz la 

societatea ....... 

  

6. Analiza rentabilităţii firmei cu ajutorul informaţiilor contabile.   



Studiu de caz la societatea ....... 

7. Analiza riscurilor. Studiu de caz la societatea .......   

8. Documentarea lucrărilor în vederea întocmirii raportului de 

evaluare. Studiu de caz la societatea ....... 

  

9. Abordarea prin piață în cadrul societății ……..   

10. Abordarea prin cost în cadrul societățiii .........   

11. Abordarea prin venit în cadrul societățiii ……   

12. Raportarea financiară la diverse tipuri de entități economice: 

SRL, SA, ONG, IFN, asociații și fundanții 

  

13. Raportarea nonfinanciară pentru entitățile care cad sub incidenta 

Directivelor Europene 

  

14. Expertiza contabilă judiciară. Studiu de caz la …….   

15. Expertiza contabilă extrajudiciară. Studiu de caz la ……..   

16. Sistemul informațional al contabilității de gestiune   

17. Sistemul de control de gestiune   

18. Analiza electronică a informației contabile   

19. Planificarea financiară în cadrul instituțiilor publice. 

Prezentarea informațiilor privind bugetul în situațiile financiare 

(IPSAS 24) 

  

20. Politici şi tratamente contabile privind tranzacţiile şi 

evenimentele specifice unei instituţii publice  

  

21. Raportări financiare (situaţiile financiare şi complementele 

acestora) la o instituţie publică. Comparație cu IPSAS 1 

  

22.Situația fluxurilor de trezorerie potrivit normelor naționale și 

IPSAS 2. 

  

Bibliografie 

- 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

- 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 

Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs -   

10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs, prin 

urmărirea si notarea lucrării 

de cercetare/practică 

realizată de fiecare 

masterand. (activitate 

specifică studiului 

individual) 

. 100% 

10.6 Standard minim de performanţă: obţinerea notei finale 5 



 

Data completării                                                       Semnătura titularului  

                                                         Conf.univ.dr. Ivan Oana Raluca 

                                                                                                     Lect. univ. dr. Cioca Ionela Cornelia 

 

Data avizării în departament     

                        Semnătura director de departament 

             Lect. univ. dr. Cioca Ionela Cornelia 


