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FIŞA DISCIPLINEI 
 

CONTROL FINANCIAR, anul universitar 2017-2018 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice si Drept 
1.3 Departamentul Finanţe, Contabilitate şi Economie 
1.4 Domeniul de studii Finanţe 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studiu / calificarea Finanţe şi Bănci/Economist 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Control financiar 
2.2 Titularul activităţilor de curs  
2.3 Titularul activităţilor de seminar / laborator  
2.4 Anul de studii II 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare V 2.7 Regimul disciplinei Optionala 
 

3. Timpul total estimat 
3.1 Număr de ore pe saptămână 4 3.2 din care curs 2 3.3 S / L / P 2 
3.4 Total ore din planul de înv. 56 3.5 din care curs 28 3.6 S / L / P 28 
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 31 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 26 
Tutorat 4 
Examinări 3 
Alte activităţi .....  
3.7 Total ore studiu individual 94 
3.8 Total ore pe semestru 150 
3.9 Număr de credite 6 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum 
Noţiuni economice fundamentale studiate în anii anteriori de studiu la disciplinele 
Microeconomie, Economia întreprinderii, Bazele contabilităţii, Contabilitate financiară, 
Evaluarea întreprinderii, Gestiunea financiară a întreprinderii 

4.2 De competenţe 

 Capacitatea de analiză şi sinteză 
 Capacitatea de înţelegere şi utilizare a limbajului economic şi a conceptelor 

domeniului de studiu 
 Capacitatea de a utiliza inducţia şi deducţia 
 Capacitatea de structurare şi interpretare a informaţiei 
 Capacitatea de gândire pragmatică şi aplicativă 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului dotarea sălii de curs cu tablă / flipchart şi cretă colorată / marker 
5.2 De desfăşurare a laboratorului dotarea sălii de seminar cu tablă / flipchart şi cretă / marker 
 

6. Competenţe specifice vizate 
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C.1. Utilizarea adecvată a conceptelor economice, a metodelor şi instrumentelor de calcul economic 
C.2. Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii economice 
C.3. Realizarea unei lucrări de natură economică în cadrul unei entităţi publice şi /sau private 
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CT1. Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opţiuni valorice explicite, 
specifice specialistului în ştiinţele economice 
CT2. Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfăşurării proiectelor şi 
programelor din domeniul ştiinţelor economice 
CT3. Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vedere formării şi dezvoltării 
profesionale continue 

 
 

7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Controlul financiar are menirea să transmită studenţilor cunoştinţe fundamentale teoretice şi 
metodologice  privind organizarea şi exercitarea acestuia. Cunoaşterea temeinică a cursului 
de control financiar este indispensabilă pentru întregirea cunoştinţelor anterioare de 
contabilitate şi îmbogăţirea bazei de specialitate a studenţilor. 

7.2 Obiectivele specifice A. Obiective cognitive 



F1-REG-71-03 

 

1. Să identifice şi să cunoască conceptele, teoriile şi modelele de bază utilizate în controlul 
financiar; 
2. Să cunoască sursele informaţionale pentru controlul financiar; 
3. Să definească şi să descrie factorii care influenţează controlul financiar; 
4. Să explice şi să interpreteze corect factorii care influenţează activitatea de control 
financiar şi să propună măsuri pentru eficientizarea acesteia; 
5. Să cunoască metodologia controlului financiar. 

B. Obiective procedurale 
1. Să utilizeze modelele specifice controlului financiar; 
2. Să utilizeze metodele specifice pentru fundamentarea procesului decizional; 
3. Să creeze deprinderile de a utiliza instrumente şi tehnici în practica controlului financiar 
4. Să dezvolte capacitatea de interpretare a informaţiilor financiar – contabile. 
C. Obiective atitudinale 
1. Să se familiarizeze cu rolurile specifice muncii în echipă şi să coopereze în activităţile 
specifice pentru rezolvarea diferitelor teme de casă şi studii de caz;  
2. Să dezvolte un raţionament ştiinţific adecvat şi corect fundamentat pentru a interpreta şi 
sintetiza activitatea de control financiar-contabil. 

 
8. Conţinuturi 

8.1. Curs  
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 Definirea şi clasificarea controlului financiar  2 ore 

Prelegere şi 
expunere 

Tablă 
Videoproiector 

2 Sfera de acţiune şi obiectivele controlului financiar 2 ore 
3 Funcţiile controlului financiar 2 ore 

4 
Organizarea şi exercitarea activităţii de control financiar al 
statului în sfera de acţiune a legislativului 

3 ore 

5 
Organizarea şi exercitarea activităţii de control financiar al 
statului în sfera de acţiune a executivului 

3 ore 
 

6 
Organizarea şi exercitarea controlului financiar propriu 
1. Controlul intern la instituţiile publice 
2. Controlul intern la societăţi 

3 ore 

7 Programarea activităţii de control financiar 2 ore 
8 Pregătirea acţiunii de control financiar 2 ore 
9 Efectuarea controlului financiar 3 ore 

10 Întocmirea actelor de control 3 ore 

11 
Valorificarea constatărilor rezultate din evaluarea controlului 
financiar 

3 ore 

Bibliografie 
1. Domnişoru, Sorin – Control financiar contabil şi expertiză contabilă, Editura Sitech, Craiova, 2006; 
2. Popeangă Petre; Popeangă Gabriel – Control financiar şi fiscal,. Bucureşti, Ed. CECCAR, 2007 
3. *** Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată în M. Of. al României nr. 
282/29.04.2009 
4. *** legea Nr. 533 din 30 mai 1. OUG 74/2013 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri 
pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 
5. L 144/2014 - Legea nr. 144/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele 
măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 
6. HG 520/2013 - Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală 
7. Revista Română de fiscalitate 
8. Revista Română de TVA 
9. Manualul de control financiar preventiv, Ministerul Finanţelor Publice, 2010, www.mfinante.ro 

8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă 
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 
Seminar introductiv; Definiţie, clasificare, sferă de acţiune şi 
obiective 

4 
ore 

 
 
 
 
 
 
 

Exemplificarea 
Exerciţiul 

Studiul de caz 
Testare  

În cadrul primei 
întâlniri se 
desfăşoară 
seminarul 

organizatoric, în care 
se stabilesc 
obligaţiile de 
seminar ale 

studenţilor şi se 
precizează criteriile 
ce vor fi utilizate în 

evaluarea 
rezultatelor învăţării 

Tabla  

2 
Funcţiile controlului financiar 4 

ore 

3 

Organizarea activităţii de control financiar 
Organizarea activităţii de control financiar al statului 
Organizarea structurilor de control financiar în sfera de acţiune a 
executivului şi a lesgisltivului 
Organizarea controlului financiar la unităţile economice 

4 
ore 

4 

Metodologia de exercitare a controlului financiar 
Etapa programării activităţii de control financiar 
Etapa pregătirii acţiunii de control financiar 
Etapa efectuării controlului financiar 
Etapa întocmirii actelor de control 

 
6 

ore 
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Etapa valorificării constatărilor rezultate din evaluarea controlului 
financiar 

5 

Exercitarea controlului financiar 
Exercitarea controlului financiar de către structurile de control ale 
statului 
Exercitarea controlului financiar propriu 

 
6 

ore 

6 
Actele întocmite de structurile cu atribuţii de control financiar 4 

ore 
Bibliografie 
1. Domnişoru, Sorin – Control financiar contabil şi expertiză contabilă, Editura Sitech, Craiova, 2006; 
2. Popeangă Petre; Popeangă Gabriel – Control financiar şi fiscal,. Bucureşti, Ed. CECCAR, 2007 
3. Ionel Bostan – Controlul financiar al afacerilor, Universul Juridic, Bucureşti, 2010 
4. Ion Florea; Ionela-Corina Macovei; Radu Florea - Controlul economic, financiar şi gestionar.. Bucureşti, Editura 
CECCAR, 2007 

 
9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 
 corectitudinea şi acurateţea folosirii conceptelor teoretice şi a aplicatiilor practice însuşite la nivelul disciplinei – în 

concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din tara si din străinătate. 
 competenţele procedurale şi atitudinale ce vor fi achiziţionate la nivelul disciplinei – vor satisface  aşteptările  

reprezentanţilor asociaţiilor profesionale şi angajatorilor din domeniul economic. 
pentru o mai buna adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei, periodic, se organizeaza întalniri  cu 
reprezentaţi ai mediului de afaceri 
 

10.  Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere  
din nota finală 

10.4 Curs 

- corectitudinea şi exhaustivitatea 
cunoştinţelor;  
- coerenţa logică;  
- gradul de asimilare a limbajului de 
specialitate; 

Probă scrisă: calitatea, rigoarea, 
sinteza şi coerenţa tratării 
subiectului teoretic abordabil în 
manieră explicativ-argumentativă  
+ subiecte aplicative  

10% 

10.5 Seminar / 
Laborator /  
Tema de casă 

 Activitate seminar  - evaluarea 
răspunsurilor la întrebările formulate de 
către cadrul didactic şi a participării 
active a fiecărui student la rezolvarea 
studiilor de caz la seminar.  
 Test de verificare -  rezolvarea unor 
aplicaţii asemănătoare celor de la 
seminarii. 
 Referat – se va întocmi individual un 
referat cu  tematica comunicată de 
către cadrul didactic titiular.Se va 
evalua gradul de încadrare în cerinţele 
impuse. 

 Expunerea liberă a studentului, 
rezolvarea unor aplicaţii la tablă şi 
chestionare orală sub formă de 
dialog. 
 
 Testare 
 
 
 Corectarea referatului şi 
răspunsurile studentului la 
întrebările referitoare la tema 
referatului  

30% 
 
 

20% 
 
 
 
 

40% 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

Comunicarea in limbaj specific, însuşit corect şi capacitatea de a opera cu metode si tehnici de 
lucru caracteristice disciplinei studiate ) 
 Nota 5 la evaluarea finală 

 
 
   
 


