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FIŞA DISCIPLINEI 
 

Fiscalitate si  contabillitate, Anul universitar 2017-2018 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept 
1.3 Departamentul Finanţe, Contabilitate şi Economie 

1.4 Domeniul de studii Contabilitate 

1.5 Ciclul de studii Master 
1.6 Programul de studiu / calificarea Management contabil si informatica de gestiune/ Economist 

 
2. Date despredisciplină 

2.1 Denumireadisciplinei Fiscalitate si contabilitate 
2.2 Titularuldisciplinei  (coordonatordisciplină) Conf. Univ. Dr. Bengescu Marcela 
2.3 Titularulactivităţilor de seminar Conf. Univ. Dr. Bengescu Marcela 
2.4 Anul de studii I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei O 

 
 

3 Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe saptămână  3 3.2 din care curs 2 3.3 S  1 
3.4 Total ore din planul de înv.  42 3.5 din care curs 28 3.6 S  14 
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual    ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 58 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 38 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 33 
Tutorat  
Examinări 2 
Alte activităţi (comunicare bidirecţională cu titularul de disciplină) 2 
3.7 Total ore studiu individual 133 
3.8 Total ore pe semestru 175 

3.9 Număr de credite 7 

 
 

4 Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1.    De curriculum Notiunile de baza ale contabilitatii 

4.2.   De competenţe Capacităţi de analiză, sinteză, gândiredivergentă 

 
5 Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului Dotarea sălii de curs cu tablă / flipchart şicretă colorată / marker 

5.2 
De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

Dotareasălii de seminar cu tablă / flipchart şicretă / marker; fiecare 
student foloseşte un calculator pentru rezolvarea studiilor de caz; 
participarea studentilor la susţinerea testelor; respectarea termenului 
anunţat de cadrul didactic pentru predarea temei 

 
 

6 Competenţe specifice vizate 
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C 1. Realizarea de analize şi interpretări ale realităţilor economiei din perspective principalelor sisteme de 
contabilitate care operează la nivel naţional şi internaţional în mediul de afaceri şi fundamentarea deciziilor la 
nivel micro şi macroeconomic - 2 PC 
C3. Analiza, evaluarea şi diagnosticarea mediului economic, elaborarea de sinteze operaţionale, rapoarte şi 
studii complexe necesare managementului organizaţiei - 2 PC 
C4. Exercitarea funcţiilor de previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi control-evaluare pe baza 
informaţiilor financiar-contabile în domeniul economic– 2 PC 
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CT2. Planificarea, organizareaşicontrolulactivităţiifinanciar-contabileîncadrulorganizaţieiîncondiţii de asumare a 
responsabilităţii- 1PC  
 

 
 
 
 

7 Obiectivele disciplinei  
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7.1.  Obiectivul 
general al disciplinei 

Interdependen a dintre contabilitate şi fiscalitate 
 

7.2.  
Obiectivelespecifice 
 
 
 

A. Obiective cognitive 

1. Interdependentadintrefiscalitatesicontabilitate; 
2. Cunoasterea impozitelor si taxelor datorate de personele juridice. 

B. Obiective procedurale 

1. Abordarea teoretic  şi practica a cazurilor inspirate din activitatea economic  a societ ilor, 
în scopul identific rii principiilor de natur contabil  şi fiscal ; 

2. Argumentarea temeinic  a modului de solu ionare a problematicii de natur  contabil  şi 
fiscal ; 

3. Întocmirea declara iilor fiscale; 
4. Autoevaluarea lucr rilor întocmite. 

C. Obiective atitudinale 

1. Respectarea legisla iei contabile şi fiscale; 
2. Responsabilitate pentru calitatea lucr rilor întocmite.  
3. Respectareagraficului de lucr ri. 

  

 
8. Continuturi 

8.1. Curs 
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 

DEFINIREA ŞI CLASIFICAREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR. 
PRINCIPIILE FISCALITĂ II: 1.1. Elementele impozitului; 1.2. Principiile 
impunerii; 1.3. Rata fiscalit ii; 1.4. Aşezarea şi perceperea impozitelor; 1.5. 
Clasificarea impozitelor; 1.6. Caracterizarea general a impozitelor directe; 1.7. 
Caracterizarea general a impozitelor indirecte; 1.8. Taxele.  

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prelegeri, 
dezbateri si 
expunere la 
tabla 

 
 
 
 
 
 
 
 
Studenţii au 
acces la 
suportul de curs 
şi în format 
electronic care 
facilitează 
învăţarea 
graduală şi 
structurată. 

2 

CONTABILITATEA IMPOZITULUI PE PROFIT: 2.1. Contribuabili; 2.2. 
Sfera de cuprindere a impozitului; 2.3. Perioada impozabil ; 2.4. Cotele de 
impozitare; 2.5. Determinarea profitului impozabil (venituri impozabile, 
venituri neimpozabile, cheltuieli deductibile, cheltuieli nedeductibile); 2.5 
Contabilizarea şi declararea impozitului pe proft datorat.  

2 

3 

IMPOZITUL PE VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR: 3.1. 
Defini ia microîntreprinderii; 3.2. Sfera de aplicare şi perioada impozabil ; 3.3. 
Condi iile pe care trebuie s  le îndeplineasc  o microîntreprindere şi obliga ia 
de a pl ti impozit pe veniturile microîntreprinderilor; 3.4. Cota de impozitare; 
3.5. Determinarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor. Baza 
impozabil ; 3.6. Contabilizarea, declararea. Raportarea şi plata impozitului pe 
veniturile microintreprinderilor. 
 

2 

4 
RE INEREA, CONTABILIZAREA ŞI DECLARAREA IMPOZITULUI 
PE DIVIDENDE;  

1 

5 
.IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE DATORATE PENTRU DE INEREA 
IMOBILIZĂRILOR CORPORALE: 5.1.Impozitul pe cl diri; 5.2.Impozitul 
pe teren;5.3.Impozitul pe mijloacele de transport.  

1 

6 

IMPOZITUL PE CONSTRUC II 
6.1. CONTRIBUABILI 
6.2. BAZA IMPOZABIL  
6.3. PLATA IMPOZITULUI ŞI DEPUNEREA DECLARA IILPR FISCALE 

1 

7 

ASPECTE FISCALE ŞI  CONTABILE PRIVIND TVA:7.1. Sfera de 
aplicare a taxei pe valoarea ad ugat ; 7.2. Persoanele impozabile; 7.3. 
Opera iunile cuprinse în sfera de aplicare a taxei pe valoarea ad ugat ; 
7.4.Locul opera iunilor cuprinse în sfera de aplicare a taxei pe valoarea 
ad ugat ; 7.5. Faptul generator şi exigibilitatea taxei pe valoarea ad ugat ; 7.6. 
Baza de impozitare; 7.7. Cotele de tax  pe valoarea ad ugat ; 7.8. Opera iunile 
scutite de taxa pe valoarea ad ugat ; 7.9. Regimul deducerilor; 7.10. Persoanele 
obligate la plata taxei pe valoarea ad ugat ; 7.11. Obliga iile privind taxa pe 
valoarea ad ugat ; 7.12. Regimurile speciale pentru: întreprinderi mici, agen ii 
de turism, bunuri secondhand, opere de art , obiecte de colec ie şi antichit i, 
aurul de investi ii, persoanele impozabile nestabilite în Comunitate care 
presteaz  servicii electronice persoanelor neimpozabile; 6.13. R spunderea 
pentru plata taxei pe valoarea ad ugat ; 6.4. Dispozi ii tranzitorii.  

9 

8 

 REGIMULCONTABIL ŞI FISCAL AL BUNURILOR ACCIZABILE:  
8.1 Regimul accizelor armonizate:  
- sfera de aplicare, fapt generator, eliberare pentru consum, exigibilitate, 
calculul accizelor, termenul de plat , pl titori de accize;  

9 
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- regimul de antrepozitare fiscal :  
o reguli generale;  

o autorizarea antrepozitelor fiscale;  

o condi ii de autorizare;  

o obliga iile antrepozitarilor autoriza i;  
o anularea, revocarea, suspendarea autoriza iei;  
- destinatar înregistrat, expeditor înregistrat;  
- deplasarea şi primirea produselor accizabile în regim suspensiv de accize;  
- deplasarea intracomunitar  a produselor cu accize pl tite;  
- vânzarea la distan  a produselor cu accize pl tite;  
- scutiri şi except ri de la plata accizelor;  
- restituiri de accize;  
- sistemul de marcare.  
8.2. Alte produse accizabile:  
- sfera de aplicare;  
- calculul accizelor;  
- pl titori;  
- exigibilitatea;  
- termenul de plat ;  
- scutiri de la plata accizelor.  

9 

9.PROCEDURĂ FISCALĂ 
 9.1. Procedura înregistr rii fiscale:  
• Modalit ile de înregistrare fiscal ;  
• Termenul de înregistrare fiscal ;  
• Modific rile ulterioare înregistr rii fiscale;  
• Declararea şi înregistrarea filialelor şi sediilor secundare (caz special: 
înregistrarea sediilor secundare cu minim 5 persoane care realizeaz  venituri 
din salarii).  
9.2. Procedura stabilirii şi declar rii impozitelor şi taxelor:  
• Formele administrative pentru stabilirea impozitelor şi taxelor;  
• Depunerea declara iilor fiscale;  
• Corectarea declara iilor fiscale;  
• Forma şi con inutul declara iilor fiscale;  
• Prescrip ia dreptului de a stabili obliga ii fiscale;  
• Sarcina probei;   

2 

  

Bibliografie 
1. Bengescu M..Fiscalitate si contabilitate, Editura  SITECH, Craiova 2012. 

2. Tatiana M. (coord.), Finan epublice – Note de curs siaplica iipentru seminar, edi ia a III-a, EdituraUniversitar , 
Bucureşti, 2008, capitolele „Fundamentareateoretic  a impozitelor”, „Impoziteledirecte”, „Impoziteleindirecte”. 

3. Popa A. F., PopaN., Impozitele şi taxele reglementate de Codul fiscal, Editura CONTAPLUS, Bucureşti, 2008.  

4. R ileanuVasile, R ileanu Adriana Sofia, Abord ri contabile si fiscal privind impozitele si taxele, EdituraEconomic , 
Bucureşti, 2009. 

5. â u Lucian sicolectiv, Fiscalitate de la lege la practic , edi ia a VII-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2010, capitolul 
„Impozitulpe profit”. 

6. V c rel Iulian (coord.), Finan epublice, edi ia a VI-a, Editura Didactic  si Pedagogic , Bucureşti, 2008, 
capitolele„Impozitele: no iunigenerale”, „Impozitele directe”, „Impozitele indirect 

7. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 
septembrie 2015, cu modific rile şi complet rile ulterioare,  

8. Hot rârea Guvernului nr. 1 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legiinr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 13 ianuarie2016, cu modific rile şi 
complet rile ulterioare, Titlul X: Impozitul pe construc ii. 

8.2. Aplicaţii: Seminar Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 
Cazuri concrete de recunoaşterea impozitelor şi taxelor în eviden a contabil  a 
persoanei juridice. 

1 - dialogul 
- exerciţiul 
- studiul de 
caz 
- testarea 
- consultaţii 
(tutorat) 

În cadrul primei 
întâlniri se 
stabilesc 
obligaţiile de 
seminar ale 
studenţilor şi se 
precizează 

2 
Calculul, contabilizarea şi declararea impozitului pe profit; repartizarea 
profitului net  

1 

3 
3.Calculul, contabilizarea şi declararea impozitului pe veniturile 
microîntreprinderilor  

1 
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4 
Calculul, contabilizarea şi declararea impozitului pe dividende. Termenele de 
plat  a dividendelor. Termenul de plat  a impozitului pe dividende.                        

1  
 
 
 

 
 
 

criteriile utilizate 
în evaluarea 
rezultatelor 
învăţării. La 
rezolvarea 
studiilor de caz 
se vor utiliza 
minicalculatoare
. La ultimul 
seminar se va 
susţine un test  

5 
Cazuri particulare privind impozitele şi taxele locale datorate pentru de inerea 
imobiliz rilor corporale 

1 

6 

Regimul special de TVA al întreprinderii mici; contabilitatea opera iunilor de 
comercializare a mijloacelor de transport second-hand; livr rilec tre sine; 
vânzarea unui imobil în regim de scutire de TVA; influen ele prorate asupra 
dreptului de deducere a TVA; cazuri particulare privind contabilizarea livr rilor 
taxabile, scutite de TVA cu drept de deducere, scutite de TVA f r drept de 
deducere.   

4 

7 Calculul, contabilizarea şi declararea accizelor.   4 

8 
Înregistrarea la vectorul fiscal; înregistrarea în scopuri de TVA; modificarea 
obliga iilor din vectorul fiscal.  

1 

Bibliografie 
1. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicat  în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modific rile şi 
complet rile ulterioare; 

2. Hot rârea Guvernuluinr. 1 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicat  în 
MonitorulOficial al României, Partea I, nr. 22 din 13 ianuarie2016, cu 
modific rile şi complet rile ulterioare, Titlul X: Impozitul pe construc ii. 

 

 

  

 
9 Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 
Cunoştinţele teoretice şi practice dobândite prin studierea acestei discipline asigură continuarea studiilor pentru 
obtinerea caliatii de expert contabil si consultant fiscal.  

 
10 Evaluare 

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

10.4 Curs 

- expunerea corecta si completa a 
cunoştinţelor 
- atenţie ;a detalii 
- utilizarea limbajului de specialitate 

Lucrare scrisa (2 ore); 10 intrebari 
tip grila 5% fiecare (50%) 
Rezolvarea unei aplicatii privind 
impozitele ce fac obiectul 
programei (50%) 

 
 
 
 
50 %  
 

10.5 Seminar  
 

 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.  
 
 Evaluarea periodica a cunoştinţelor 
prin rezolvarea in scris a studiilor de 
caz 
 
 Lucrare practica privind calculul, 
declararea si plata impozitelor datorate 
de persoanele juridice. 

 Expunerea liberă si dialog 
 
 
 
 
 
 
 
 Testare 
 
 
 
 Întrebări si corectare 

20% 
 
 
 
 
 
 
 
20% 
 
 
 
10% 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

1. Detinerea cunostintelor teoretice si practice privind calculul, declararea si plata impozitelor 
datorate de persoane juridice. 
2. Detinerea cunostintelor teoretice privind procedura fiscala. 
3. Nota 5 la evaluarea finală 

 
Data completării  Titular disciplină,                     Titular seminar, 
19 septembrie 2017 Conf. univ. dr. Marcela Bengescu           Conf. univ. dr. Marcela Bengescu 
  
Data aprobării în Consiliul departamentului,         Director de departament,               Director de departament, 
29 septembrie 2017          (prestator)           (beneficiar), 
        Conf. univ. dr. Daniela Bondoc              Conf. univ. dr. Daniela Bondoc 
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FIŞA DISCIPLINEI 
 

Analiza economico-financiară aprofundată, 2017-2018 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept 
1.3 Departamentul Finanţe, Contabilitate şi Economie 

1.4 Domeniul de studii Contabilitate 

1.5 Ciclul de studii Masterat 
1.6 Programul de studiu / calificarea Management Contabil şi Informatică de Gestiune 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Analiză economico-financiară aprofundată 

2.2 Titularul disciplinei  (coordonator disciplină) Conf. univ. dr. Bondoc Daniela 
2.3 Titularul activităţilor de seminar  Conf. univ. dr. Bondoc Daniela 
2.4 Anul de studii I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei O 
  

3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe saptămână  3 3.2 din care curs 2 3.3 S  1 
3.4 Total ore din planul de înv.  42 3.5 din care curs 28 3.6 S  14 
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual    ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 70 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 42 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 42 
Tutorat - 
Examinări 2 
Alte activităţi (comunicarea bidirecțională cu titularul de curs) 2 
3.7 Total ore studiu individual 158 
3.8 Total ore pe semestru 200 

3.9 Număr de credite 8 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum Cunoştinţe de bază privind indicatorii economico-financiari şi analiza acestora   

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 
seminarului/laboratorului/proiectului 

Dotarea sălii de seminar cu tablă / flipchart şi cretă / marker; fiecare 
student foloseşte un minicalculator pentru rezolvarea studiilor de caz; 
respectarea termenului anunţat de cadrul didactic pentru predarea temei 

 
6. Competenţe specifice vizate 
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  C1 Realizarea de analize şi interpretări ale realităţilor economiei din perspective principalelor sisteme de 

contabilitate care operează la nivel naţional şi internaţional în mediul de afaceri şi fundamentarea deciziilor la 
nivel micro şi macroeconomic– 3 PC 
 

 C3 Analiza, evaluarea şi diagnosticarea mediului economic, elaborarea de sinteze operaţionale, rapoarte şi 
studii complexe necesare managementului organizaţiei – 4 PC 
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  CT1 Aplicarea normelor şi valorilor de etică profesională pentru luarea deciziilor şi realizarea independent sau 

în grup a unor sarcini/obiective complexe de la locul de muncă – 1 PC 

 
 

7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul 
general al disciplinei 

Să consolideze deprinderile de identificare, selectare şi utilizare a informaţiilor utilizate în analiza 
economico-financiară a entităţilor pe baza unui raţionament ştiinţific adecvat şi corect 
fundamentat pentru reliefarea particularităţilor pe sectoare de activitate (agricultură, comerţ, 
turism, transporturi) 
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7.2 Obiectivele 
specifice 

 A. Obiective cognitive 
1. Să identifice şi să cunoască un sistem de indicatori economico-financiari utilizaţi în analiza 
activității entităţilor din diverse sectoare ale economiei; 
2. Să cunoască sursele informaţionale pentru analiza economico-financiară; 
3. Să definească şi să descrie factorii care influenţează indicatorii economico-financiari; 
4. Să explice şi să interpreteze corect complexul de cauze care influenţează activitatea entităților. 
B. Obiective procedurale 
1. Să utilizeze modelele de analiză esenţiale pentru interpretarea indicatorilor economico-financiari; 
2. Să utilizeze metodele specifice analizei economico-financiare pentru fundamentarea 
procesului decizional; 
3. Să creeze deprinderile de a utiliza instrumentele statistico-matematice în practica analizei 
economico-financiare; 
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 indicatorii de reflectare a activităţii entităţii. 

 
8. Conţinuturi 

8.1. Curs 
Nr. 
ore 

Metode 
de 

predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 
Analiza activităţii economico-financiare în entităţile din comerţ: 
analiza desfacerilor de mărfuri; analiza cheltuielilor cu desfacerea 
mărfurilor; analiza pragului de rentabilitate în comerţ 

6 

Preleger
e şi 
expunere 
la tablă  

Studenţii au acces la 
suportul de curs şi în 
format electronic care 
facilitează învăţarea 
graduală şi structurată. 

2 

Analiza activităţii economico-financiare în entităţile de turism:  
analiza utilizării capacităţii de cazare; analiza cifrei de afaceri 
(veniturilor) pe tipuri de servicii turistice; analiza costurilor pe tipuri 
de servicii turistice; analiza pragului de rentabilitate în activitatea 
de cazare 

8 

3 

Analiza activităţii economico-financiare în exploataţiile agricole: 
analiza folosirii fondului funciar; analiza produsului global agricol; 
analiza calităţii produselor agricole; analiza costurilor de producţie 
în exploataţiile agricole; analiza pragului de rentabilitate în 
exploataţiile agricole 

8 

4 

Analiza activităţii economice în entităţile de transport: analiza 
folosirii mijloacelor de transport; analiza indicatorilor ce 
caracterizează volumul activităţii de transport;  analiza rentabilităţii 
în transporturi 

6 

Bibliografie 
1. M. D. Bondoc, Analiză economico-financiară aprofundată – Note de curs (în format electronic), 2017 
2. I. Pană, Analiza economico-financiară aprofundată, Editura Universităţii din Piteşti, Piteşti, 2009 
3. S. Petrescu, Analiză şi diagnostic financiar-contabil. Ghid teoretico-aplicativ, Ed. CECCAR, Bucureşti, 2010 
4. F. Radu, D. Bondoc, D.Cârciumaru – Analiză şi diagnostic economico-financiar, Ed.Scrisul Românesc, Craiova, 2008 

8.2. Aplicaţii: Seminar Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 
Necesitatea evidenţierii particularităţilor analizei economico-
financiare pe sectoare ale economiei 

1 

- dialogul 
- 
exerciţiul 
- studiul 
de caz 
- 
consultaţi
i (tutorat) 
 

 

În cadrul primei întâlniri 
se stabilesc obligaţiile de 
seminar ale studenţilor şi 
se precizează criteriile 
utilizate în evaluarea 
rezultatelor învăţării. La 
rezolvarea studiilor de 
caz se vor utiliza 
minicalculatoare. La 
ultimele două seminarii 
se va susţine tema de 
casă. 

2 Analiza desfacerilor de mărfuri 2 

3 Analiza cheltuielilor cu desfacerea mărfurilor 1 
4 Analiza pragului de rentabilitate în unităţile comerciale 1 
5 Analiza folosirii capacităţii de cazare în unităţile hoteliere 1 
6 Analiza cheltuielilor pe servicii turistice 1 
7 Analiza cifrei de afaceri pe servicii turistice 1 
8 Analiza pragului de rentabilitate în unităţile hoteliere 1 
9 Analiza producţiei fizice pe sortimente de produse agricole 1 
10 Analiza costurilor de producţie în exploataţiile agricole 1 
11 Analiza pe baza pragului de rentabilitate în agricultură 1 

12 
Susţinerea temei de casă (proiect privind analiza unor indicatori 
economico-financiari care să reflecte particularităţile sectorului din 
care face parte entitatea aleasă) 

2 

Bibliografie 
1. M. D. Bondoc, Analiză economico-financiară aprofundată – Note de curs (în format electronic), 2017 
2. S. Petrescu, Analiză şi diagnostic financiar-contabil. Ghid teoretico-aplicativ, Ed. CECCAR, Bucureşti, 2010 
3. F. Radu, D. Bondoc, D. Cârciumaru – Analiză şi diagnostic economico-financiar, Ed.Scrisul Românesc, Craiova, 2008 
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9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu programele analitice din alte centre universitare din ţară deoarece cadrele 
didactice care predau disciplinele din sfera analizei economico-financiare sunt membri ai SRAEF (Societatea Română 
de Analiză Economico-Financiară) şi participă anual la dezbateri privind noutăţile din domeniu care să fie introduse în 
conţinutul disciplinelor.  Competenţele care vor fi obţinute de către studenţi prin studiile de caz de la seminarii pot să 
răspundă aşteptărilor mediului de afaceri care doreşte absolvenţi cu o capacitate dezvoltată de analiză a 
performanţelor.  Universitatea din Piteşti evaluează periodic gradul de satisfacţie al reprezentanţilor angajatorilor faţă 
de competenţele profesionale şi transversale dobândite de către absolvenţi. 
 

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 celor 2 
subiecte teoretice abordabile în 
manieră explicativ-argumentativă (67%) 
+ 1 subiect aplicativ de analiză a unui 
indicator economic (33%) 

 
 

50 % 
 

10.5 Seminar  
 

 Activitatea de seminar: 
Evaluarea participării active a 
fiecărui student la rezolvarea 
studiilor de caz la seminar şi a 
răsunsurilor la întrebările 
formulate de către cadrul didactic 

 

 Tema de casă: Evaluarea 
modalităţii de determinare si 
interpretare a modificărilor 
indicatorilor avuţi în vedere pentru 
reflectarea specificului entităţii 

 Expunerea liberă a studentului şi 
chestionare orală sub formă de dialog. 
 
 
 
 
 
 Corectarea temei şi chestionare orală 

30% 
 
 
 
 
 
 

20% 
 
 
 
 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

1. Comunicarea informaţiilor utilizând corect limbajul ştiinţific referitor la domeniul analizei 
economico-financiare 
2. Cunoaşterea conceptelor de bază privind indicatorii economici de reflectare a specificului 
sectoarelor economiei 
3. Capacitatea de a interpreta dinamica indicatorilor economico-financiari 

 
 
 
 
Data completării       Titular disciplină,                 Titular seminar, 
19 septembrie 2017          Conf. univ. dr. Daniela Bondoc  Conf. univ. dr. Daniela Bondoc 
 
 
 
 
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,           Director de departament,            Director de departament, 
29 septembrie 2017          (prestator)           (beneficiar), 
         Conf. univ. dr. Daniela Bondoc           Conf. univ. dr. Daniela Bondoc 
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FIŞA DISCIPLINEI 
 

Analiza performanţelor întreprinderii, 2017-2018 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice și Drept 
1.3 Departamentul Finanţe, Contabilitate şi Economie 

1.4 Domeniul de studii Contabilitate 

1.5 Ciclul de studii Masterat 
1.6 Programul de studiu / calificarea Management Contabil și Informatică de Gestiune 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Analiza performanţelor întreprinderii 
2.2 Titularul disciplinei  (coordonator disciplină) Conf. univ. dr. Bondoc Daniela 
2.3 Titularul activităţilor de seminar  Conf. univ. dr. Bondoc Daniela 
2.4 Anul de studii I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei O 
  

3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe saptămână  3 3.2 din care curs 2 3.3 L  1 
3.4 Total ore din planul de înv.  42 3.5 din care curs 28 3.6 L  14 
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual    ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 70 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 42 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 42 
Tutorat - 
Examinări 2 
Alte activităţi (comunicarea bidirecțională cu titularul de curs) 2 
3.7 Total ore studiu individual 158 
3.8 Total ore pe semestru 200 

3.9 Număr de credite 8 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum 
Cunoaşterea noţiunilor economice fundamentale de economie, contabilitate, 
finanţe, statistică economică, analiză economico-financiară  

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 laborator cu calculatoare (aplicatia Microsoft Excel) și cu tablă / 
flipchart şi cretă / marker; respectarea termenului anunţat de cadrul didactic 
pentru predarea temei 

 
6. Competenţe specifice vizate 
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  C1 Realizarea de analize şi interpretări ale realităţilor economiei din perspective principalelor sisteme de 

contabilitate care operează la nivel naţional şi internaţional în mediul de afaceri şi fundamentarea deciziilor la 
nivel micro şi macroeconomic– 2 PC 

 C3 Analiza, evaluarea şi diagnosticarea mediului economic, elaborarea de sinteze operaţionale, rapoarte şi 
studii complexe necesare managementului organizaţiei – 3 PC 

 C5 Identificarea, analiza şi soluţionarea problemelor de gestiune economico-financiară a organizaţiilor pe 
baza tehnologiei informaţiilor, folosind instrumente specifice – 2 PC 
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  CT1 Aplicarea normelor şi valorilor de etică profesională pentru luarea deciziilor şi realizarea independent sau 

în grup a unor sarcini/obiective complexe de la locul de muncă – 1 PC 
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7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul 
general al disciplinei 

Să formeze deprinderile de identificare, selectare şi utilizare a informaţiilor utilizate în analiza 
performanţelor firmei pe baza unui raţionament ştiinţific adecvat şi corect fundamentat 

7.2 Obiectivele 
specifice 

 A. Obiective cognitive 
1. Să identifice şi să cunoască un sistem de indicatori economico-financiari utilizaţi în analiza 
performanţelor entităţilor; 
2. Să cunoască sursele informaţionale pentru analiza performanţelor; 
3. Să definească şi să descrie factorii care influenţează indicatorii de performanţă; 
4. Să explice şi să interpreteze corect complexul de cauze care influenţează performanţa 
entităţii şi să propună măsuri pentru creşterea acesteia. 

 B. Obiective procedurale 
1. Să utilizeze modelele de analiză esenţiale pentru interpretarea indicatorilor de analiză a 
performanţelor; 
2. Să utilizeze metodele specifice analizei economico-financiare pentru fundamentarea 
procesului decizional cu privire la creşterea performanţelor; 
3. Să creeze deprinderile de a utiliza instrumentele statistico-matematice în practica analizei 
economico-financiare pentru calculul indicatorilor de performanţă; 
4. Să dezvolte capacitatea de interpretare a informaţiilor financiar – contabile referitoare la 
performanţa entităţii. 

 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 performanţa activităţii entităţii. 

 
8. Conţinuturi 

8.1. Curs 
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 

1. Conceptul de performanţă economico-financiară şi 
importanţa sa în aprecierea competitivităţii întreprinderii   
1.1. Conceptul de performanţă: definiţii, recunoaştere, 
necesitate, măsurare, analiză 
1.2. Surse informaţionale pentru analiza performanţelor 

3 

Prelegere şi 
expunere la 
tablă  

Studenţii au acces la 
suportul de curs şi în format 
electronic care facilitează 
învăţarea graduală şi 
structurată. 

2 

2. Analiza performanţelor pe baza informaţiilor furnizate de 
contul de profit şi pierdere  
2.1. Contul de profit şi pierdere – sursă informaţională 
principală pentru analiza performanţelor 
2.2. Reflectarea performanţelor prin indicatorii valorici ai 
activităţii de producţie şi comercializare  
2.3. Reflectarea performanţelor prin soldurile intermediare 
de gestiune referitoare la rentabilitate 
2.4. Analiza soldurilor reziduale : capacitatea de 
autofinantare şi autofinanţarea 

9 

3 

3. Analiza performanţelor prin intermediul ratelor de 
rentabilitate 
3.1. Ratele rentabilităţii economice 
3.2. Ratele rentabilităţii financiare 
3.3. Ratele rentabilităţii comerciale 

6 

4 

4. Influenţa riscului de exploatare şi financiar asupra 
performanţei întreprinderii 
4.1. Analiza cost-volum-profit (pragul de rentabilitate) 
4.2. Evaluarea riscului de exploatare 
4.3. Evaluarea riscului financiar 

3 

5 
5. Analiza performanţei prin indicatorii creării de valoare 
5.1. Valoarea adăugată economică (EVA) 
5.2. Valoarea adăugată de piaţă (MVA) 

3 

6 

6. Indicatori de performanţă specifici firmelor cotate la 
bursă 
6.1. Particularităţi ale analizei performanţei bursiere a 
întreprinderii cotate pe piaţa de capital (analiza 
fundamentală şi analiza tehnică) 
6.2. Analiza performanţei pe baza ratelor bursiere 

4 

Bibliografie 
1. M. D. Bondoc, Analiza performanţelor întreprinderii – Note de curs (în format electronic), 2017 
2.  M.D. Bondoc, Analiza performanţelor entităţii economice, Ed. Sitech, Craiova, 2014 
3. I. Jianu, Evaluarea, prezentarea şi analiza performanţei întreprinderii, Ed. CECCAR, Bucureşti, 2007  
4. S. Petrescu, Analiză şi diagnostic financiar-contabil. Ghid teoretico-aplicativ, Ed. CECCAR, Bucureşti, 2010 
5. F.Radu, D.Bondoc, D.Cârciumaru, Analiză şi diagnostic economico-financiar, Ed.Scrisul Românesc, Craiova, 2008 
6. V. Robu, I. Anghel, E.C. Şerban, Analiza economico-financiară a firmei, Ed. Economică, Bucureşti, 2014 
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8.2. Aplicaţii: Laborator 
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1.  
Analiza performanţelor privind activitatea de producţie şi 
comercializare (SIG – activitate) 

3 

- dialogul 
- exerciţiul 
- studiul de 
caz 
- consultaţii  
 

 

În cadrul primei întâlniri se 
stabilesc obligaţiile de 
laborator ale studenţilor şi se 
precizează criteriile utilizate 
în evaluarea rezultatelor 
învăţării. La rezolvarea 
studiilor de caz se vor utiliza 
calculatoare (Microsoft 
Excel). La ultimul laborator 
se va susţine tema de casă. 

2.  
Analiza performanţelor pe baza indicatorilor de rezultate 
(SIG – rentabilitate) 

2 

3.  Analiza performanţelor pe baza CAF şi AF  2 

4.  
Analiza ratelor de rentabilitate. Analiza indicatorilor de 
eficiență a cheltuielilor 

3 

5.  Analiza performanţelor pe baza indicatorilor din bilanț 2 

6.  
Susţinerea temei de casă de către masteranzi (proiect 
privind analiza performanţelor unei entităţi economice) 

2 

Bibliografie 
1. M. D. Bondoc - Analiza performanţelor întreprinderii – Note de curs (în format electronic), 2017 
2. M.D. Bondoc - Analiza performanţelor entităţii economice, Ed. Sitech, Craiova, 2014 
3. S. Petrescu - Analiză şi diagnostic financiar-contabil. Ghid teoretico-aplicativ, Ed. CECCAR, Bucureşti, 2010 
4. F. Radu, D.Bondoc, D.Cârciumaru – Analiză şi diagnostic economico-financiar, Ed.Scrisul Românesc, Craiova, 2008 

 
9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu programele analitice din alte centre universitare din ţară deoarece cadrele 
didactice care predau disciplinele din sfera analizei economico-financiare sunt membri ai SRAEF (Societatea Română 
de Analiză Economico-Financiară) şi participă anual la dezbateri privind noutăţile din domeniu care să fie introduse în 
conţinutul disciplinelor.  Competenţele care vor fi obţinute de către studenţi prin studiile de caz de la seminarii pot să 
răspundă aşteptărilor mediului de afaceri care doreşte absolvenţi cu o capacitate dezvoltată de analiză a 
performanţelor.  Universitatea din Piteşti evaluează periodic gradul de satisfacţie al reprezentanţilor angajatorilor faţă 
de competenţele profesionale şi transversale dobândite de către absolvenţi. 
 

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 celor 2 
subiecte teoretice abordabile în 
manieră explicativ-argumentativă (60%) 
+ 1 subiect aplicativ de analiză a 4 
indicatori economico-financiari calculaţi 
pe baza unor situaţii financiare (40%) 

 
 
 
 

50 % 
 

10.5 Laborator  
 

 Activitatea de laborator: 
Evaluarea participării active a 
fiecărui student la rezolvarea 
studiilor de caz şi a răsunsurilor la 
întrebările formulate de către 
cadrul didactic 

 

 Tema de casă: Evaluarea 
modalităţii de determinare si 
interpretare a modificărilor 
indicatorilor avuţi în vedere pentru 
reflectarea performanţelor entităţii 
pe baza situaţiilor financiare reale 

 Expunerea liberă a studentului şi 
chestionare orală sub formă de dialog. 
 
 
 
 
 
 Corectarea temei şi chestionare orală 

30% 
 
 
 
 
 
 

20% 
 
 
 
 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

1. Comunicarea informaţiilor utilizând corect limbajul ştiinţific referitor la domeniul analizei 
performanţelor întreprinderii 
2. Cunoaşterea conceptelor de bază privind indicatorii economici de reflectare a performanţelor 
3. Capacitatea de a interpreta dinamica indicatorilor economico-financiari de performanță a 
entităților 

 
 
 Data completării                    Titular disciplină,                    Titular seminar, 
19 septembrie 2017                      Conf. univ. dr. Daniela Bondoc         Conf. univ. dr. Daniela Bondoc 
 
 
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,     Director de departament,              Director de departament, 
29 septembrie 2017          (prestator)           (beneficiar), 
      Conf. univ. dr. Daniela Bondoc              Conf. univ. dr. Daniela Bondoc 
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FIŞA DISCIPLINEI 
 

Contabilitate financiară aprofundată, anul universitar 2017-2018 

 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept 
1.3 Departamentul Finanţe, Contabilitate şi Economie 

1.4 Domeniul de studii Contabilitate 

1.5 Ciclul de studii MASTER 
1.6 Programul de studiu / calificarea Management contabil şi informatică de gestiune 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Contabilitate financiară aprofundată 
2.2 Titularul disciplină (coordonator disciplină) conf.univ.dr. Burtescu Claudia 
2.3 Titularul activităţilor de seminar  Lect. univ. dr. Bănuţă Mariana 
2.4 Anul de studii I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei O 
  

3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe saptămână  3 3.2 din care curs 2 3.3 S  1 
3.4 Total ore din planul de înv.  42 3.5 din care S.I. 28 3.6 S  14 
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual    ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 68 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 42 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 44 
Tutorat - 
Examinări 2 
Alte activităţi (comunicare bidirecţională cu titularul de disciplină) 2 
3.7 Total ore studiu individual 158 
3.8 Total ore pe semestru 200 
3.9 Număr de credite 8 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum 
Cunoaşterea noţiunilor  fundamentale de contabilitate financiară şi analiză 
economico financiară 

4.2 De competenţe 

 Capacitatea de analiză şi sinteză 
 Capacitatea de înţelegere şi utilizare a limbajului economic 
 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 
seminarului/laboratorului/proiectului 

Dotarea sălii de seminar cu tablă / flipchart şi cretă / marker; fiecare 
student foloseşte un minicalculator pentru rezolvarea studiilor de caz; 
participarea studentilor la activităţile de seminar şi susţinerea testelor; 
respectarea termenului anunţat de cadrul didactic pentru predarea temei 

 
6. Competenţe specifice vizate 
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C 1. Realizarea de analize şi interpretări ale realităţilor economiei din perspective principalelor sisteme de 
contabilitate care operează la nivel naţional şi internaţional în mediul de afaceri şi fundamentarea deciziilor la 
nivel micro şi macroeconomic- 3 PC 
C3. Analiza, evaluarea şi diagnosticarea mediului economic, elaborarea de sinteze operaţionale, rapoarte şi 
studii complexe necesare managementului organizaţiei – 2 PC 
C4. Exercitarea funcţiilor de previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi control-evaluare pe baza 
informaţiilor financiar-contabile în domeniul economic – 1 PC 
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CT1. Aplicarea normelor şi valorilor de etică profesională pentru luarea deciziilor şi realizarea independent 
sau în grup a unor sarcini/obiective complexe de la locul de muncă – 1 PC 
CT2. Planificarea, organizarea şi controlul activităţii financiar-contabile în cadrul organizaţiei în condiţii de 
asumare a responsabilităţii- 1 PC 
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7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul 
general al disciplinei 

Instrumentarea contabilă, juridică şi fiscală a operaţiunilor generate de tranzacţii comerciale şi 
financiar-contabile complexe. 
 

7.2 Obiectivele 
specifice 

A. Obiective cognitive 

- Explicarea conceptelor, procedeelor şi  metodelor folosite în contabilitatea financiară 
entităţii/organizaţiei 

- Explicarea conceptelor, teoriilor şi metodelor contabilităţii financiare aprofundate pentru 
pregătirea informaţiilor necesare  întocmirii de rapoarte financiar- contabile     

- Aplicarea conceptelor, procedeelor şi  metodelor folosite în contabilitatea 
entităţii/organizaţiei pentru înregistrarea operaţiunilor economice de tipuri variate 

- Aplicarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor de bază pentru pregătirea 
informaţiilor necesare  întocmirii de rapoarte financiar- contabile   

- Evaluarea procedeelor şi tehnicilor aplicabile înregistrării operaţiunilor economice în 
contabilitate 

- - Evaluarea   procedeelor si instrumentelor de prelucrare a informaţiilor necesare   
întocmirii de rapoarte financiar-contabile  

- Rezolvarea unor studii de caz complexe cu înregistrarea a operaţiunilor economico 
financiare  în contabilitate 

- Întocmirea şi prezentarea de rapoarte financiar-contabile 

B. Obiective procedurale 

- Corelarea conceptelor, procedeelor şi  metodelor folosite în contabilitatea financiară a 
entităţilor 

- Identificarea unor situaţii concrete şi complexe de aplicare a metodelor folosite în 
contabilitatea financiară a entităţilor; 

- Utilizarea teoriilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informaţiilor necesare  întocmirii 
de rapoarte financiar- contabile  în entităţi ; 

- Utilizarea unor metode de autoevaluare a propriei activităţi de învăţare; 

C. Obiective atitudinale 

- Respectarea normelor de deontologie profesională (a codului deontologic al profesiei 
contabile), fundamentate pe opţiuni valorice explicite, specifice specialistului în contabilitate  

- Cooperarea în echipe de lucru;  
- Utilizarea unor metode specifice de elaborare a unui plan de dezvoltare personală şi 

profesională. 
 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs 
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1. 

1. Aspecte financiare, juridice si fiscale ale operatiilor de 
leasing internaţional. 
2. Contabilitatea tranzacţiilor de leasing internaţional.  
3. Contabilitatea tranzacţiilor de lease-back.  

4  

Prelegere şi 
expunere la 
tablă  

Prelegere, prin mijloace 
auditive şi vizuale; 
Răspunsuri directe la 
întrebările studenţilor; 
Încurajarea participării 
active a studenţilor la curs; 

2. 
1. Aspecte financiare, juridice si fiscale ale operatiilor de 
franciză. 
2. Contabilitatea tranzacţiilor de franciză. 

2 

3. 

1.Contabilitatea tranzacţiilor internaţionale de vânzări de 
mărfuri  
1.1.Contabilitatea tranzacţiilor internaţionale de vânzări de 
mărfuri pe cont propriu. 
  Contabilitatea tanzacţiilor internaţionale de vânzări de 
mărfuri pe cont propriu cu încasare la vedere  
 Particularităţi în contabilizarea operaţiilor privind livrările 
intracomunitare de mărfuri pe cont propriu cu încasare la 
vedere  
Contabilitatea tanzacţiilor internaţionale de vânzări de mărfuri 
pe cont propriu pe credit comercial  
Particularităţi în contabilizarea operaţiilor privind livrările 
intracomunitare de mărfuri pe credit comercial  
 Contabilitatea provizioanelor şi ajustărilor pentru depreciere 
specifice vânzărilor internaţionale de mărfuri  
1.2.Contabilitatea tranzacţiilor internaţionale de vânzări de 
mărfuri în comision.  
Contabilizarea operaţiilor privind exportul de mărfuri în 
comision  
Contabilizarea operaţiilor privind exportul de mărfuri în 
comision cu încasare la vedere  

4 
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 Contabilizarea operaţiilor privind exportul de mărfuri în 
comision pe credit  comercial. 
 Particularităţi în contabilizarea operaţiilor privind livrările 
intracomunitare de mărfuri în comision  
 

4. 

1. Contabilitatea tranzacţiilor internaţionale cu cumpărări de 
mărfuri  
1.1.Contabilitatea tranzacţiilor internaţionale de cumpărări de 
mărfuri pe cont propriu  
Contabilitatea tranzacţiilor internaţionale de cumpărări de 
mărfuri pe cont propriu cu plata la vedere  
Contabilizarea operaţiilor privind importul de mărfuri pe cont 
propriu cu plata la vedere  
Particularităţi în contabilizarea operaţiilor privind achiziţiile 
intracomunitare de mărfuri cu plata la vedere  
Contabilitatea tranzacţiilor internaţonale de cumpărări de 
mărfuri pe cont propriu, pe credit comercial  
Particularităţi în contabilizarea operaţiilor privind achiziţiile 
intracomunitare de mărfuri pe cont propriu pe credit 
comercial 
1.2.Contabilitatea tranzacţiilor internaţionale de cumpărări de 
mărfuri în comision  
Contabilizarea operaţiilor privind importul de mărfuri în 
comision cu plata la vedere  
Contabilizarea operaţiilor privind importul de mărfuri pe credit 
comercial. Particularităţi în contabilizarea operaţiilor privind 
achiziţiile intracomunitare în comision 

4 

5. 

 
Contabilitatea tranzacţiilor combinate de comerţ internaţional  
1.Contabilitatea tranzacţiilor comerciale în contrapartidă 
1.1.Contabilitatea compensaţiilor de mărfuri 
1.2.Contabilitatea tranzacţiilor paralele  
1.3.Contabilitatea tranzacţiilor de buy back 
2. Contabilitatea tranzacţiilor triunghiulare  
2.1. Contabilitatea tranzacţiilor triunghiulare extracomunitare 
2.2. Contabilitatea tranzacţiilor triunghiulare intracomunitare  
2.3. Contabilitatea tranzacţiilor triunghiulare mixte 
3. Contabilitatea tranzacţiilor de perfecţionare a mărfurilor  
 

4 

6. 

 
Contabilitatea asocierilor cu participare străină 
1.Contabilitatea centralizată a asocierilor în participaţie  
Varianta conducerii autonome a asocierii în participaţie de 
către girant  
Varianta integrării contabilităţii asocierii în participaţie în 
contabilitatea 
girantului 
2. Contabilitatea disociată a asocierilor în participaţie  
 Metoda partajului final 
 Metoda partajului imediat 
 Metoda contului unic  
3.Contabilizarea operaţiilor privind asocierile cu participaţie 
străină  
Contabilizarea operaţiilor la girant 
Contabilizarea operaţiilor la asociatul român în contul 
asocierii în participaţie 
Contabilizarea operaţiilor la asociatul străin în contul asocierii 
în participaţie 

4 

7 

 
Contabilitatea tranzacţiilor de mobilizare a creditelor 
comerciale externe: 
 Contabilitatea tranzacţiilor de scontare 
 Contabilitatea tranzacţiilor de forfetare 
 Contabilitatea tranzacţiilor de factoring 

2 

8  Contabilitatea în agricultură 4 
 
Bibliografie 
C. Burtescu – Contabilitate financiară aprofundată-Note de curs (în format electronic), 2017 
Lucia Paliu-Popa,  Contabilitatea si fiscalitatea tranzactiilor de comert exterior: aprofundari teoretice si aplicative, 

http://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?au=76319
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Editura Pro Universitaria,  2014  
Vişan D., Aprofundări în contabilitatea financiară, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2011 
Vişan D., Contabilitatea tranzacţiilor de comerţ internaţional-vol I, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2009 
Vişan D., Contabilitatea tranzacţiilor de comerţ internaţional-vol II, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2010 
*** Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi 
situaţiile financiare anuale consolidate 

 

8.2. Aplicaţii: Seminar Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 
Studiu de caz privind contabilitatea operaţiunilor de leasing 
internaţional. 1 

Aplicaţii şi 
studii de caz  
Explicaţii, 
exemplificări, 
dialog  
 

În cadrul primei întâlniri se 
stabilesc obligaţiile de 
seminar ale studenţilor şi 
se precizează criteriile 
utilizate în evaluarea 
rezultatelor învăţării. Se  
folosesc materiale tipărite 
şi documente financiar-
contabile. La ultimul 
seminar se va susţine un 
test de verificare. 

2 
Studiu de caz privind contabilitatea operaţiunilor de lease-
back. 

1 

3 Studiu de caz privind contabilitatea operaţiunilor de franciză. 1 

4 
Studiu de caz privind contabilitatea tanzacţiilor internaţionale 
de vânzări de mărfuri pe cont propriu.  

1 

5 
Studiu de caz privind contabilizarea operaţiilor privind 
exportul de mărfuri în comision. 

1 

6 
Studiu de caz privind particularităţi în contabilizarea 
operaţiilor privind livrările intracomunitare de mărfuri. 

1 

7 
Studiu de caz privind contabilitatea tranzacţiilor internaţionale 
de cumpărări de mărfuri pe cont propriu.  

1 

8 
Studiu de caz privind contabilitatea tranzacţiilor internaţionale 
de cumpărări de mărfuri în comision 

1 

9 
Studiu de caz privind particularităţi în contabilizarea 
operaţiilor privind achiziţiile intracomunitare de mărfuri 

1 

10 
Studiu de caz privind contabilitatea tranzacţiilor comerciale în 
contrapartidă 

1 

11 Studiu de caz privind contabilitatea tranzacţiilor triunghiulare 1 

12 
Studiu de caz privind contabilitatea tranzacţiilor de 
perfecţionare a mărfurilor. 

1 

13 
Studiu de caz privind contabilizarea operaţiilor privind 
asocierile cu participaţie străină. 

1 

14. 
Studiu de caz privind contabilitatea tranzacţiilor de scontare, 
forfetare şi  de factoring 

1 

     
Bibliografie 
C. Burtescu – Contabilitate financiară aprofundată-Note de curs (în format electronic), 2017 
Vişan D., Aprofundări în contabilitatea financiară, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2011 
Vişan D., Contabilitatea tranzacţiilor de comerţ internaţional-vol I, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2009 
Vişan D., Contabilitatea tranzacţiilor de comerţ internaţional-vol II, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2010 
*** Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi 
situaţiile financiare anuale consolidate 

 
 

9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 

Conţinutul ştiinţific al disciplinei răspunde cerinţelor angajatorilor din domenii variate de activitate şi asigură 
competenţele necesare ocupaţiilor existente pe piaţa muncii.   
De asemenea, prin conţinutul ştiinţific al disciplinei se asigură cunoştinţele, competenţele şi abiltăţile necesare 
accesului la profesia contabilă de expert contabil, auditor financiar, etc. 
 
 

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 

Evaluarea finală - probă scrisă (2 
ore): calitatea, rigoarea, sinteza şi 
coerenţa tratării subiectului 
teoretic abordabil în manieră 
explicativ-argumentativă (30%) + 
1 subiect cu răspunsuri multiple 
(tip grilă) format din 10 întrebări 
(30%) + 1 subiect aplicativ de 
rezolvare a unei tranzacţii (30%) 

 
 
 
 
50 %  
 

10.5 Seminar  
 

 Activitate seminar - evaluarea 
răspunsurilor la întrebările formulate de 
către cadrul didactic şi a participării 

 Evaluare continuă prin itemi cu 
răspuns scurt (în scris) şi prin 
chestionare orală sub formă de 

20% 
 
 

http://www.librarie.net/editura/Pro+Universitaria
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active a fiecărui student la rezolvarea 
studiilor de caz la seminar.  
 
 Test de verificare -  rezolvarea unor 
aplicaţii asemănătoare celor de la 
seminarii. 
 
 Tema de casă - se vor rezolva 
aplicaţii propuse de cadrul didactic 
referitoare la analiza unor indicatori 
economici. Se va evalua gradul de 
încadrare în cerinţele impuse. 
 

dialog. 
 
 
 
 Testare 
 
 
 
 Corectarea temei şi chestionare 
orală 

 
 
 
20% 
 
 
 
 
10% 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

1. Comunicarea informaţiilor utilizând corect limbajul ştiinţific referitor la tranzacţiile complexe 
2. Cunoaşterea metodologiei de derulare a tranzacţiilor comerciale complexe 
 

 
 
 
 
Data completării      Titular disciplină,                     Titular seminar, 
19 septembrie 2016          Conf. univ. dr. Claudia Burtescu        Lector. univ. dr. Mariana Bănuţă 
 
 
 
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,     Director de departament,              Director de departament, 
29 septembrie 2016          (prestator)           (beneficiar), 
      Conf. univ. dr. Daniela Bondoc              Conf. univ. dr. Daniela Bondoc 
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FIŞA DISCIPLINEI 
 

Contabilitatea operaţiunilor de reorganizare a societăţilor comerciale 

 2017-2018 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept 
1.3 Departamentul Finanţe, Contabilitate şi Economie 

1.4 Domeniul de studii Contabilitate 

1.5 Ciclul de studii MASTER 
1.6 Programul de studiu / calificarea Management Contabil şi Informatică de Gestiune 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Contabilitatea operaţiunilor de reorganizare a societăţilor comerciale 
2.2 Titularul disciplină (coordonator disciplină) conf.univ.dr. Burtescu Claudia 
2.3 Titularul activităţilor de seminar  lect. univ. dr. Mihaela Dumitru 
2.4 Anul de studii I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei O 
  

3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe saptămână  3 3.2 din care curs 2 3.3 S  1 
3.4 Total ore din planul de înv.  42 3.5 din care S.I. 28 3.6 S  14 
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual    ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 70 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 40 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 44 

Tutorat - 

Examinări 2 

Alte activităţi (comunicare bidirecţională cu titularul de disciplină) 2 
3.7 Total ore studiu individual 158 
3.8 Total ore pe semestru 200 
3.9 Număr de credite 8 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum 
Cunoşterea noţiunilor economice fundamentale  de contabilitate financiară, 
contabilitate financiară aprofundată, drept comercial 

4.2 De competenţe 

 Capacitatea de analiză şi sinteză 
 Capacitatea de înţelegere şi utilizare a limbajului economic 
 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 
seminarului/laboratorului/proiectului 

Dotarea sălii de seminar cu tablă / flipchart şi cretă / marker; fiecare 
student foloseşte un minicalculator pentru rezolvarea studiilor de caz; 
participarea studentilor la activităţile de seminar şi susţinerea testelor; 
respectarea termenului anunţat de cadrul didactic pentru predarea temei 

 
6. Competenţe specifice vizate 

C
om

pe
te

nţ
e 

p
ro

fe
si

o
na

le
 C 1. Realizarea de analize şi interpretări ale realităţilor economiei din perspective principalelor sisteme de 

contabilitate care operează la nivel naţional şi internaţional în mediul de afaceri şi fundamentarea deciziilor la 
nivel micro şi macroeconomic - 1 PC 
C3. Analiza, evaluarea şi diagnosticarea mediului economic, elaborarea de sinteze operaţionale, rapoarte şi 
studii complexe necesare managementului organizaţiei – 3 PC 
C4. Exercitarea funcţiilor de previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi control-evaluare pe baza 
informaţiilor financiar-contabile în domeniul economic- 2PC  

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
a

n
sv

e
rs

a
le

 
  

CT1. Aplicarea normelor şi valorilor de etică profesională pentru luarea deciziilor şi realizarea independent 
sau în grup a unor sarcini/obiective complexe de la locul de muncă – 1PC 
 
CT2. Planificarea, organizarea şi controlul activităţii financiar-contabile în cadrul organizaţiei în condiţii de 
asumare a responsabilităţii – 1PC 
  

 
 
 
 

7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul Instrumentarea contabilă, juridică şi fiscală a operaţiunilor generate de reorganizarea 
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general al disciplinei societăţilor comerciale, aplicarea reglementărilor legale în vigoare referitoare la operaţiunile 
economico-financiare privind fuziunea, divizarea, dizolvarea şi lichidarea societăţilor 
comerciale.  
 

7.2 Obiectivele 
specifice 

A. Obiective cognitive 
- Explicarea conceptelor, procedeelor şi  metodelor folosite în contabilitatea operaţiunilor de 

reorganizare a  societăţilor comerciale. 
- - Explicarea conceptelor, teoriilor şi metodelor reorganizării societăţilor comerciale pentru 

pregătirea informaţiilor necesare  întocmirii de rapoarte financiar- contabile   de tipuri 
variate 

- Aplicarea conceptelor, procedeelor şi  metodelor folosite în reorganizarea societăţilor 
comerciale pentru înregistrarea operaţiunilor economice de tipuri variate 

- Aplicarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor de bază pentru pregătirea 
informaţiilor necesare  reorganizării societăţilor comerciale şi  întocmirii de rapoarte 
financiar- contabile   

- Evaluarea procedeelor şi tehnicilor aplicabile înregistrării operaţiunilor economice în 
contabilitatea reorganizării societăţilor comerciale 

- - Evaluarea   procedeelor si instrumentelor de prelucrare a informaţiilor necesare   
întocmirii de rapoarte financiar-contabile rezultate în urma reorganizării societăţilor 
comerciale 

- Rezolvarea unor studii de caz complexe cu înregistrarea a operaţiunilor economico 
financiare  în contabilitate 

- Întocmirea şi prezentarea de rapoarte financiar-contabile 
B. Obiective procedurale 
- Corelarea conceptelor, procedeelor şi  metodelor folosite în contabilitatea financiară a 

entităţilor 
- Identificarea unor situaţii concrete şi complexe de aplicare a metodelor folosite în 

contabilitatea financiară a entităţilor; 
- Utilizarea teoriilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informaţiilor necesare  întocmirii 

de rapoarte financiar- contabile  în entităţi ; 
- Utilizarea unor metode de autoevaluare a propriei activităţi de învăţare; 
C. Obiective atitudinale 
- Respectarea normelor de deontologie profesională (a codului deontologic al profesiei 

contabile), fundamentate pe opţiuni valorice explicite, specifice specialistului în contabilitate  
- Cooperarea în echipe de lucru;  
- Utilizarea unor metode specifice de elaborare a unui plan de dezvoltare personală şi 

profesională. 
 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs 
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1. 
Aspecte legislative privind operaţiunile de reorganizare a 
societăţilor comerciale. 

2  

Prelegere şi 
expunere la 
tablă  

Prelegere, prin mijloace 
auditive şi vizuale; 
Răspunsuri directe la 
întrebările studenţilor; 
Încurajarea participării 
active a studenţilor la curs; 

2. 

Fuziunea societăţilor comerciale: 
- operaţiunile generate de fuziunea prin absorbţie şi 
tratamentul fiscal al acesteia 
(cazul general, fuziunea societăţilor comerciale care au 
capitaluri proprii negative, cazuri particulare privind fuziunea 
prin absorbţie) 
- operaţiunile generate de fuziunea prin contopire şi 
tratamentul fiscal al acesteia 
 

8 

3. 

Operaţiunile generate de divizare şi tratamentul fiscal al 
acesteia (divizarea societăţilor care îşi / nu îşi încetează 
existenţa) 
 

4 

4. 

Dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale: 
- operaţiunile generate de dizolvare şi tratamentul fiscal al 
acesteia 
- lichidarea hotărătă de Adunarea generală a acţionarilor sau 
asociaţilor, în situaţia în care se obţine profit din lichidare 
- falimentul unei societăţi comerciale, în situaţia în care 
disponibilităţile băneşti rezultate în urma lichidării asigură 
achitarea datoriilor 
- falimentul unei societăţi comerciale în nume colectiv, în 
situaţia în care disponibilităţile băneşti rezultate în urma 
lichidării  nu asigură achitarea datoriilor 

6 

5. 
Retragerea sau excluderea unor asociaţi din cadrul 
societăţilor comerciale. 

4 
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6. Combinări de întreprinderi 4 
Bibliografie 

1. Claudia Burtescu, Contabilitatea operaţiunilor de reorganizare a societăţilor comerciale, Ed. Sitech, 2013 
2. Truşcă M., Societăţi comerciale – fuziune, divizare, lichidare, Ed. Rentrop&Straton, 2012 
3. Raileanu V., Rapcencu C., Combinari de intreprinderi in conditiile globalizarii, Editura Economică, Bucuresti, 

2010  
4. Letea C. M., Dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2008  
5. Cenar I., Deaconu S.C., Viaţa contabilă a întreprinderii de la constituire la faliment, Editura CECCAR, Bucureşti, 

2006 
6. ***OUG 2/ 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, publicată în 

Monitorul Oficial nr. 143 din 2 martie 2012, cu modificările şi completările ulterioare 
7. ***Ordin 1286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de 

raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe 
o piata reglementata, Monitorul Oficial, Partea I nr. 687 din 4 octombrie 2012 

8. ***Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 897/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea 
în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de 
retragere sau excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor 
 

8.2. Aplicaţii: Seminar Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1  Studiu de caz privind fuziunea prin absorbţie-caz general. 1 

Aplicaţii şi 
studii de caz  
Explicaţii, 
exemplificări, 
dialog  
 

În cadrul primei întâlniri se 
stabilesc obligaţiile de 
seminar ale studenţilor şi 
se precizează criteriile 
utilizate în evaluarea 
rezultatelor învăţării. Se  
folosesc materiale tipărite 
şi documente financiar-
contabile. La ultimul 
seminar se va susţine un 
test de verificare. 

2 
 Studiu de caz privind fuziunea societăţilor comerciale care 
au capitaluri proprii negative. 

1 

3 
 Studiu de caz privind fuziunea în cazul în care absorbanta 
are capitaluri proprii negative, iar absorbita are capitaluri 
proprii pozitive. 

1 

4 
 Studiu de caz privind fuziunea în cazul în care absorbanta 
deţine titluri la societatea absorbită. 

1 

5 
 Studiu de caz privind fuziunea în cazul în care societatea 
absorbită deţine titluri la absorbantă. 

1 

6 
 Studiu de caz privind fuziunea în cazul în care societăţile 
deţin participaţii reciproce. 

1 

7  Studiu de caz privind fuziunea prin contopire. 1 

8 
 Studiu de caz privind divizarea societăţilor comerciale care 
îşi încetează existenţa. 

1 

9 
 Studiu de caz privind divizarea societăţilor comerciale care 
nu îşi încetează existenţa. 

1 

10 
 Studiu de caz privind lichidarea societăţilor comerciale, în 
situaţia în care se obţine profit din lichidare 

1 

11 
Studiu de caz privind falimentul unei societăţi comerciale, în 
situaţia în care disponibilităţile băneşti rezultate în urma 
lichidării asigură achitarea  datoriilor 

1 

12 
 Studiu de caz privind falimentul unei societăţi comerciale în 
nume colectiv, în situaţia în care disponibilităţile băneşti 
rezultate în urma lichidării  nu asigură achitarea datoriilor 

1 

13 
 Studiu de caz privind combinările de întreprinderi 2 

Bibliografie 
1. Claudia Burtescu, Contabilitatea operaţiunilor de reorganizare a societăţilor comerciale, Ed. Sitech, 2013 
2. ***OUG 2/ 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, publicată în 

Monitorul Oficial nr. 143 din 2 martie 2012, cu modificările şi completările ulterioare 
3. ***Ordin 1286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de raportare 

financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata 
reglementata, Monitorul Oficial, Partea I nr. 687 din 4 octombrie 2012 

4. ***Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 897/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în 
contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere 
sau excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor 

 
9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 
Conţinutul ştiinţific al disciplinei răspunde cerinţelor angajatorilor din domenii variate de activitate şi asigură 
competenţele necesare ocupaţiilor existente pe piaţa muncii.   
De asemenea, prin conţinutul ştiinţific al disciplinei se asigură cunoştinţele, competenţele şi abiltăţile necesare 
accesului la profesia contabilă de expert contabil, auditor financiar, etc. 
 
 
 

http://www.biblioteca.ase.ro/catalog/rezultate.php?c=2&q=Raileanu%2C%20Vasile%2C%20cond.%20st.&st=s&tp1=0&tp2=0&tp3=0&tp4=0&tp5=0&tp6=0&tp7=0
http://www.biblioteca.ase.ro/catalog/rezultate.php?c=2&q=Rapcencu%2C%20Cristian&st=s&tp1=0&tp2=0&tp3=0&tp4=0&tp5=0&tp6=0&tp7=0
http://www.biblioteca.ase.ro/catalog/rezultate.php?c=2&q=Rapcencu%2C%20Cristian&st=s&tp1=0&tp2=0&tp3=0&tp4=0&tp5=0&tp6=0&tp7=0
http://www.dreptonline.ro/monitorul_oficial/monitor_oficial.php?id_monitor=9767
http://www.dreptonline.ro/monitorul_oficial/monitor_oficial.php?id_monitor=9767
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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; 

Evaluarea finală - probă scrisă (2 
ore): calitatea, rigoarea, sinteza şi 
coerenţa tratării subiectului 
teoretic abordabil în manieră 
explicativ-argumentativă (30%) + 
2 subiecte aplicative 30%) 

 
 
 
 

50 % 
 

10.5 Seminar  
 

 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 
aplicații asemănătoare celor de la 
seminarii. 
 
 Tema de casă - se vor rezolva 
aplicaţii propuse de cadrul didactic. Se 
va evalua gradul de încadrare în 
cerinţele impuse. 
 

 Expunerea liberă a studentului 
și chestionare orală sub formă de 
dialog. 
 
 
 
 Testare 
 
 
 
 Corectarea temei și chestionare 
orală 

 
20% 

 
 
 
 

20% 
 
 
 

10% 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

1. Comunicarea informaţiilor utilizând corect limbajul ştiinţific referitor la domeniul contabilităţii 
operaţiunilor de reorganizare. 
2. Cunoaşterea conceptelor de bază privind contabilitatea operaţiunilor de reorganizare. 
3. Nota 5 la evaluarea finală 

 
 
Data completării   Titular disciplină,                     Titular seminar, 
19 septembrie 2017      Conf. univ. dr. Claudia Burtescu         Lector. univ. dr. Mihaela Dumitru 
 
 
 
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,     Director de departament,              Director de departament, 
29 septembrie 2017        (prestator)           (beneficiar), 
 
      Conf. univ. dr. Daniela Bondoc              Conf. univ. dr. Daniela Bondoc 
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FIŞA DISCIPLINEI 
 

Contabilitate de gestiune aprofundată, 2017-2018 

 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept 
1.3 Departamentul Finanţe, Contabilitate şi Economie 

1.4 Domeniul de studii Contabilitate 

1.5 Ciclul de studii Master 
1.6 Programul de studiu / calificarea Management Contabil şi Informatică de Gestiune  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Contabilitate de gestiune aprofundată 

2.2 Titularul disciplinei (coordonator disciplină) Conf. univ. dr. Firescu Victoria 
2.3 Titularul activităţilor de seminar  Lector univ. dr. Bănuţă Mariana  
2.4 Anul de studii I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei O 
  

3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe saptămână  3 3.2 din care curs 1 3.3 S  2 
3.4 Total ore din planul de înv.  42 3.5 din care : 14 3.6 S  28 
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual    ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 50 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 22 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 55 
Tutorat 2 
Examinări 2 
Alte activităţi (comunicare bidirecţională cu titularul de disciplină) 2 
3.7 Total ore studiu individual 133 
3.8 Total ore pe semestru 175 

3.9 Număr de credite 7 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum 
Noţiuni fundamentale de economie, contabilitate, management, control 
gestiune, statistică, informatică.  

4.2 De competenţe 

 
Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor, principiilor şi metodelor contabile 
Capacitatea de a reflectata, a interpreta tranzacţiile economice ale unei entităţi 
economice, a cuantifica impactul acestor operaţii asupra poziţiei financiare şi a 
performaţei întreprinderii. 
 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului Dotarea sălii de curs cu tablă / flipchart  / marker, cu calculator şi  
videoproiector 

5.2 
De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

Dotarea sălii de seminar cu tablă / flipchart  / marker, calculator,  acces 
internet la situaţiile financiare ale societăţilor   listate la bursa 
 

 
6. Competenţe specifice vizate 

C
om

pe
te

nţ
e 

p
ro

fe
si

o
na

le
 

C1. Realizarea de analize şi interpretări ale realităţilor economiei din perspective principalelor sisteme de 
contabilitate care operează la nivel naţional şi internaţional în mediul de afaceri şi fundamentarea deciziilor la 
nivel micro şi macroeconomic - 2 PC 
C2. Fundamentarea, conceperea şi aplicarea de strategii, programe şi proiecte complexe prin utilizarea 
cunoştinţelor teoretice, a  deprinderilor practice şi a raţionamentului profesional – 2PC 
C3. Analiza, evaluarea şi diagnosticarea mediului economic, elaborarea de sinteze operaţionale, rapoarte şi 
studii complexe necesare managementului organizaţiei – 1 PC 
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CT1. Aplicarea normelor şi valorilor de etică profesională pentru luarea deciziilor şi realizarea independent sau 
în grup a unor sarcini/obiective complexe de la locul de muncă – 1 PC 
CT2. Planificarea, organizarea şi controlul activităţii financiar-contabile în cadrul organizaţiei în condiţii de 
asumare a responsabilităţii 
-1PC 
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7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul 
general al disciplinei 

Contabilitatea de gestiune aprofundate este un complement indispensabil al contabilităţii 
financiare, alcătuind la un loc un tot unitar cunoscut sub denumirea de sistem contabil. 
Disciplina asigură cunoaşterea metodelor de calculaţie a costurilor, analiza şi evoluţia acetora,  
oferind informaţii utile pentru luarea deciziilor şi previzionarea viitorului. 

7.2 Obiectivele 
specifice 

A. Obiective cognitive 
Cunoaşterea şi înțelegerea diferitelor concepte de bază, a principalelor teorii şi metode ale 
contabilităţii de gestiune aprofundată. 
2. Operarea cu conceptele fundamentale ale costului; 
3. Definirea corectă a obiectului de studiu al contabilităţii de gestiune aprofundate şi stabilirea 
relaţiilor pe care le are cu alte ştiinţe; 
B. Obiective procedurale 

1.  Dezvoltarea de competenţe în domeniul calculaţiei costurilor; 
2. Cunoaşterea problematicii organizării şi implementării metodelor de calculaţie a costurilor în 
funcţie de particularităţile procesului de producţie; 
3. Dezvoltarea interesului  de a aprofunda  şi continua  cercetarea cu privire la aplicarea 
noţiunilor teoretice în practica entităţilor economice; 
4.Cunoaşterea instrumentelor de măsurare şi gestionare a performanţei dezvoltă abilităţi 
manageriale pentru pilotajul performanţei şi gestiunea schimbării. 
C. Obiective atitudinale 

1.Respectarea normelor de deontologie contabilă în demersul de cercetare şi aplicare a 
metodelor moderne de calculaţie ale costurilotr. 
2. Cooperarea în echipe de lucru pentru rezolvarea diferitelor teme abordate şi referate;  
3. Utilizarea unor metode specifice de elaborare a unui plan de dezvoltare personală şi 
profesională 
 

 
8. Conţinuturi 

8.1. Curs 
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 
Dezvoltări şi aprofundări privind metodologia cercetării în 
contabilitatea de gestiune 

2 

• Prelegere 
• Dezbatere 
interactivă 
 

Studenţi au acces 
la suportul de curs 
existent la 
Biblioteca 
Universităţii,  care 
facilitează 
învăţarea 
graduală şi 
structurată. 

2 Metodele clasice de calculaţie a costurilor 2 

3 Metode evoluate de calculaţie a costurilor 2 

4 Metodele de calculaţie bazate pe conceptul costului parţial 2 

5 Metode de calculaţie în procesul decisional 2 

6 Controlul performanţelor prin sistemul de bugete 2 

7 
 Principalele instrumente pentru măsurarea şi gestionarea 
performanţei 2 

Bibliografie 
1.Budugan Dorina-Contabilitate de Gestiune, Editura CECCAR, Bucureşti, 2007 
2. Călin Oprea, Man Mariana, Nedelcu Monica Viorica-Contabiliate Managerială, Editura didactică şi pedagogică, 
Bucureşti, 2008 
3. Dumitrana Mihaela, Caraiani Chiraţa- Contabilitate de Gestiune şi Control de Gestiune, Editura Universitară, 2008 
4.Firescu Victoria -  Contabilitate de Gestiune, Editura SITECH, 2009 
5. Firescu Victoria, Bănuţă Mariana- Costurile, punct de referinţă în luarea deciziilor, Editura SITECH, 2011 

8.2. Aplicaţii: Seminar Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 
Relaţiile de echilibru între contabilitatea de gestiune şi 
contabilitatea financiară 

2 

-dialogul -
aplicaţii 
- studii de 
caz 
 
 

 

Se expun criteriile 
ce se au în 
vedere la  
evaluarea 
rezultatelor Se 
apreciază  stadiul 
de realizare a 
proiectului 
conform cerinţelor 
precizate. 
 
 

2 
Metoda pe comenzi  fără semifabricate în determinarea costului în 
procesele de producţie de serie mică 

2 

3 
Metoda pe comenzi  cu semifabricate în determinarea costului în 
procesele de producţie de serie mică 

2 

4 
Costul de achiziţie, producţie şi distribuţie în succesiunea logică a 
ciclului de exploatare 

2 

5 Determinarea indicatorilor specifici metodei Direct Costing   2 

6 
Deciziile privind menţinerea sau abandonul unei activităţi cu ajutorul 
costurilor relevante 

2 

7 Determinarea costului cu ajutorul metodei ABC 2 

8 Determinarea costurilor ţintă cu ajutorul metodei Target-Costing 3 

9 Analiza de senzitivitate în fundamentarea deciziilor 3 
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10 Costurile calităţii în măsurarea performanţei entităţii economice 3 

11 Elaborarea, analiza şi controlul bugetului de venituri şi cheltuieli 2 

12 
Măsurarea şi interpretarea performanţei întreprinderii cu ajutorul 
Balanced Scorecard.  

3 

Bibliografie 
1.Albu Nadia, Albu Cătălin, Gestiune dezvoltării durabile prin Balanced Scorecard, Editura CECCAR, Bucureşti, 2005 
2. Albu Nadia, Albu Cătălin,Instrumente de management al performanţei, Editura Economică, 2007 
3.Căpşuneanu Sorinel-Elemente de Management al Costurilor, Editura Economică, 2009 
4.Diaconu Paul, Contabilitate managerială &planul de afaceri, Editura Economică, 2010 
5. Dumitru Corina Graziella, Ioanăs Corina-Contabilitatea de Gestiune şi evaluarea performanţelor, Editura Universitară, 
2007 
6. Firescu Victoria, Contabilitatea de Gestiune, Editura Tribuna Economică, 2007 
7.Firescu Victoria, Bănuţă Mariana- Costurile, punct de referinţă în luarea deciziilor, Editura SITECH, 2011 
8. Firescu Victoria,  Contabilitate de Gestiune Aprofundată, Editura Sitech, 2012 

 
9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu programele analitice din alte centre universitare din ţară privind : 

√ Corectitudinea şi acurateţea folosirii conceptelor şi teoriilor însuşite la nivelul disciplinei – vor satisface 
aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice/academice din domeniul ştiinţelor economce; 
 
√ Însuşirea şi înţelegerea corectă a metodelor de calculaţie a costurilor precum şi a instrumentelor de 
măsurare a performanţei entităţii economice la nivelul disciplinei vor satisface aşteptările reprezentanţilor 
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor din domeniul economic general şi contabil în special. 

 
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 

Evaluarea finală - probă scrisă (2 
ore):  
-coerenţa logică şi capacitatea de 
sinteză a tratării subiectului 
teoretic   şi aplicativ abordabil în 
manieră explicativ-argumentativă  

 
 

50 % 
 

10.5 Seminar  
 

 Activitate seminar - evaluarea 
participării active a fiecărui student la 
rezolvarea studiilor de caz la seminar.  
 
 Proiecte propuse de cadrul didactic 
cu precizarea cerinţelor impuse. 
 

 Dialogul prin chestionare orală  
 
 
 
 Evaluarea proiectelor 
 
 

20% 
 
 
 

30% 
 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

1. Comunicarea informaţiilor utilizând corect limbajul ştiinţific referitor la domeniul contabilităţii 
degestiune aprofundată 
2. Cunoaşterea principiilor şi metodelor specifice contabilităţii de gestiune aprofundată 
3.Capacitatea de a utiliza instrumentele contabilităţii de gestiune aprofundate în analiza şi 
interpretarea performanţei întreprinderii 
Nota minima de promovare  la seminar este  5 pentru fiecare  component a   activităţii de 
seminar. 

 
 
  
Data completării                    Titular disciplină,                     Titular seminar, 
19 septembrie 2017                      Conf. univ. dr. Victoria Firescu       Lector univ.  dr. Bănuţă Mariana  
 
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,         Director de departament,               Director de departament, 
29 septembrie 2017          (prestator)           (beneficiar), 
        Conf. univ. dr. Daniela Bondoc              Conf. univ. dr. Daniela Bondoc 
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FIŞA DISCIPLINEI 

 

IAS-IFRS in contabilitatea curentă, Anul universitar 2017-2018 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept 
1.3 Departamentul Finanţe, Contabilitate şi Economie 

1.4 Domeniul de studii Contabilitate 

1.5 Ciclul de studii Master 
1.6 Programul de studiu / calificarea Management Contabil si Informatică de Gestiune/ Specialişti în 

domeniul managementului contabil 
 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei IAS-IFRS in contabilitatea curentă 

2.2 Titularul disciplinei  (coordonator disciplină) Conf. univ. dr. Firescu Victoria 
2.3 Titularul activităţilor de seminar  Conf. univ. dr. Firescu Victoria 
2.4 Anul de studii I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei O 
  

3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe saptămână  3 3.2 din care curs 2 3.3 S  1 
3.4 Total ore din planul de înv.  42 3.5 din care S.I. 28 3.6 S  14 
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual    ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 44 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 35 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 48 
Tutorat 2 
Examinări 2 
Alte activităţi (comunicare bidirecţională cu titularul de disciplină) 2 
3.7 Total ore studiu individual 133 
3.8 Total ore pe semestru 175 

3.9 Număr de credite 7 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum Noţiuni  fundamentale de economie , contabilitate, management, informatică  

4.2 De competenţe 

Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor, principiilor şi metodelor contabile 
Capacitatea de a reflectata, a interpreta reglementările contabile privind formarea 
unui limbaj contabil coerent, relevant, credibil şi inteligibil pentru utilizatorii 
situaţiilor financiare 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului Dotarea sălii de curs cu tablă / flipchart / marker, cu calculator şi 
videoproiector 

5.2 
De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

Dotarea sălii de seminar cu tablă / flipchart / marker, calculator, acces 
internet la situaţiile financiare ale societăţilor   listate la bursa 
 

 
6. Competenţe specifice vizate 
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C1. Realizarea de analize şi interpretări ale realităţilor economiei din perspective principalelor sisteme de 
contabilitate care operează la nivel naţional şi internaţional în mediul de afaceri şi fundamentarea deciziilor la 
nivel micro şi macroeconomic – 2 PC 
C2. Fundamentarea, conceperea şi aplicarea de strategii, programe şi proiecte complexe prin utilizarea 
cunoştinţelor teoretice, a  deprinderilor practice şi a raţionamentului profesional – 1 PC 
C3. Analiza, evaluarea şi diagnosticarea mediului economic, elaborarea de sinteze operaţionale, rapoarte şi 
studii complexe necesare managementului organizaţiei – 2 PC 
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CT1. Aplicarea normelor şi valorilor de etică profesională pentru luarea deciziilor şi realizarea independent sau 
în grup a unor sarcini/obiective complexe de la locul de muncă – 1 PC 
CT2. Planificarea, organizarea şi controlul activităţii financiar-contabile în cadrul organizaţiei în condiţii de 
asumare a responsabilităţii – 1 PC 

 
 

7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul 
general al disciplinei 

Disciplina „IAS şi IFRS în contabilitatea curentă” asigură cunoaşterea IAS-urilor şi IFRS-urilor 
privind: obiectivul acestora, aria de aplicabilitate, tratamentul contabil, informaţiile care trebuie 
furnizate în Situaţiile Financiare 
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 Conformitatea cu referenţialul contabil internaţional privind oferta de informaţii contabile poate 
fi realizată la nivel de reglementare şi aplicare efectivă în contabilitatea numai prin înţelegerea 
cerinţelor acestor standarde internaţionale de contabilitate referitoare la creşterea relevanţei şi 
credibilităţii informaţiilor contabile furnizate . 

7.2 Obiectivele 
specifice 

A. Obiective cognitive 
1. Cunoaşterea şi înțelegerea diferitelor concepte de bază, a principalelor tratamente contabile 
în obţinerea de informaţii contabile calitative. 
2. Operarea cu conceptele fundamentale ale cercetării normative; 
3. Definirea corectă a obiectului de studiu al „IAS şi IFRS în contabilitatea curentă” şi stabilirea 
relaţiilor pe care le are cu alte ştiinţe. 
B. Obiective procedurale 

1.Dezvoltarea de competenţe în domeniul Standardelor Internaţionale de Contabilitate ; 
2. Cunoaşterea problematicii cercetării normative şi a aplicării efective a tratamentelor contabile 
precizate de standardele internaţionale ; 
3. Dezvoltarea  interesului  de a aprofunda  şi continua  cercetarea cu privire la la impactul 
standardelor internaţionale de contabilitate asupra performanţei şi poziţiei financiare a entităţilor 
economice; 
4. Formarea de abilităţi privind elaborarea politicilor contabile adecvate cerinţelor standardelor 
internaţionale de contabilitate şi particularităţilor entităţilor economice.   
C. Obiective atitudinale 

1.Respectarea normelor de deontologie contabilă în demersul de cercetare normativă şi 
aplicare a   standardelor internaţionale în contabilitatea entităţilor cotate la bursă şi a situaţiilor 
financiare consolidate. 
2. Cooperarea în echipe de lucru pentru rezolvarea diferitelor teme abordate şi referate privind 
impactul IFRS asupra poziţiei financiare şi a performanţei entităţilor economice;  
3. Utilizarea unor metode specifice de elaborare a unui plan de dezvoltare personală şi 
profesională 

 
8. Conţinuturi 

8.1. Curs 
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 Dimensiunea internaţională şi europeană a informaţiilor contabile 2 

• Prelegere 
•Dezbatere 
interactivă 
 

 Studenţii au acces la 
suportul de curs   
existent la Biblioteca 
Universităţii, care 
facilitează învăţarea 
graduală şi 
structurată. 

2 
Diversitatea situaţiilor financiare în procesul de armonizare    şi 
conformitate contabilă internaţională conform IAS 1 

2 

3 Cadrul contabil conceptual   2 

4 Politicile contabile în strategia întreprinderii 2 

5 Valoarea justă, atribut fundamental de evaluare în IAS -IFRS 2 

6 
Tratamentul contabil al imobilizărilor necorporale în viziunea IAS-
IFRS 

2 

7 Recunoaşterea şi evaluarea imobilizărilor corporale-IAS 16 2 

8 Tratamentul contabil al imobilizărilor achiziţionate în leasing-IAS 17 2 

9  Tratamentul contabil al stocurilor conform IAS 2 2 

10 Tratamentul contabil al subvenţiilor în conformitate cu IAS 20 2 

11 
Tratamentul contabil al diferenţelor de curs valutar în conformitate 
cu IAS 21 

2 

12 
Tratamentul contabil al imobilelor de plasament în conformitate cu 
IAS 40”Investiţii Imobiliare” 2 

13 
Tratamentul contabil al activelor biologice în conformitate cu IAS 
41”Agricultura” 2 

14 
Implementarea standardelor international de contabilitate în 
raportarea financiară a firmelor româneşti cotate la bursa conform 
IFRS 1 

2 

Bibliografie 
1 . Firescu V, Dumitru M-.Contabiliate Aprofundată aplicată, Editura Tribuna Economică, 2008 
2 Firescu V,- Înţelegerea şi aplicarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate, Ed. Sitech, 2010 
3. Guşe Raluca Gina, Valoare, preţ, cost şi evaluare în contabilitate, Editura CECCAR, Buc., 2011 
4. Hennie van Greuning, Standarde internaţionale de raportare financiară, Editura IRECSON  
5. Ristea M, Dumitru Corina Graziella, Libertate şi conformitate în standardele şi reglementările contabile, Editura 
CECCAR, Bucureşti,2012 
www.iasplus.com 

8.2. Aplicaţii: Seminar Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 
Dezvoltări şi aprofundări privind raportul libertate-conformitate în 
prezentarea situaţiilor financiare- 
IAS 1 

2 
-aplicaţii 
- studii de 
caz 

Se expun criteriile ce 
se au în vedere la 
evaluarea rezultatelor 

http://www.iasplus.com/
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2 Problematica recunoaşterii şi evaluării imobilizărilor corporale-IAS 16  2  
 
 

Se apreciază stadiul 
de realizare a 
proiectului conform 
cerinţelor precizate. 
 
 

3 
Recunoaşterea şi evaluarea imobilizărilor necorporale între 
reglementări şi standarde –IAS 38 

2 

4 
Evaluarea şi recunoaşterea subvenţiilor pentru active- 
IAS 20 

2 

5 Contabilizarea contractelor de leasing-IAS 17 2 

6 Recunoaşterea şi evaluarea stocurilor  in conformitate cu IAS 2  2 

7 Aplicarea pentru prima dată a referenţialului IFRS 2 

Bibliografie 
1 Feleagă, L., Feleagă, N., „Contabilitatea financiară. O abordare europea 
2.Firescu V,- Înţelegerea şi aplicarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate, Ed. Sitech, 2010 
3. Maria Mădălina Gîrbină, Ştefan Bunea -Sinteze, studii de caz şi teste grilă privind aplicarea IAS(revizuite)-IFRS, 
volumul 1, ediţia a IV-a , revizuită, Colecţia Standarde Internaţionale de Contabilitate, Editura CECCAR, 2009 
www.bvr.ro 
www.globalreporting.org 
www.iasb.org.uk      www.iasplus.com 

 
9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu programele analitice din alte centre universitare din ţară privind: 
•Corectitudinea şi acurateţea folosirii conceptelor şi teoriilor însuşite la nivelul disciplinei – vor satisface aşteptările 
reprezentanţilor comunităţii epistemice/academice din domeniul ştiinţelor economce 
•Însuşirea şi înţelegerea corectă a metodelor de calculaţie a costurilor precum şi a instrumentelor de măsurare a 
performanţei entităţii economice la nivelul disciplinei vor satisface aşteptările reprezentanţilor asociaţiilor profesionale şi 
angajatorilor din domeniul economic general şi contabil în special. 
 
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 

Evaluarea finală - probă scrisă (2 
ore):  
-coerenţa logică şi capacitatea de 
sinteză a tratării subiectului 
teoretic   şi aplicativ abordabil în 
manieră explicativ-argumentativă  

 
 

30 % 
 

10.5 Seminar  
 

 Activitate seminar - evaluarea 
participării active a fiecărui student la 
rezolvarea studiilor de caz la seminar.  
 
 Test de verificare -  rezolvarea unor 
aplicaţii asemănătoare celor de la 
seminarii. 
 
  Proiecte propuse de cadrul didactic 
cu precizarea cerinţelor impuse. 

 Dialogul prin chestionare orală  
 
 
 
 Testare 
 
 
 
 Evaluarea proiectelor 
 

20% 
 
 
 

20% 
 
 
 

30% 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

1. Comunicarea informaţiilor utilizând corect limbajul ştiinţific referitor la domeniul contabilităţii 
în conformitate cu IAS-IFRS. 
2. Cunoaşterea principiilor şi metodelor specifice privind aplicarea IAS-IFRS  
3.Capacitatea de a analiza impactul IAS-IFRS asupra poziţiei şi performanţei financiare ale 
firmei  
 Nota minima de promovare  la seminar este  5 pentru fiecare  dintre cele trei componentre ale 
activităţii de seminar. 

 
 
 
Data completării                       Titular disciplină,                     Titular seminar, 
19 septembrie 2017                         Conf. univ. dr. Victoria Firescu         Conf. univ. dr. Victoria Firescu 
   
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,         Director de departament,               Director de departament, 
29 septembrie 2017          (prestator)           (beneficiar), 
        Conf. univ. dr. Daniela Bondoc              Conf. univ. dr. Daniela Bondoc 
 
  

http://www.bvr.ro/
http://www.globalreporting.org/
http://www.iasb.org.uk/
http://www.iasplus.com/
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FIŞA DISCIPLINEI 
 
 

Diagnosticul  financiar pe baza informaţiilor contabile, 2017-2018 

 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept 
1.3 Departamentul Finanţe, Contabilitate şi Economie 

1.4 Domeniul de studii Contabilitate 

1.5 Ciclul de studii Master 
1.6 Programul de studiu / calificarea Management Contabil şi Informatică de Gestiune / Economist 

 
 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Diagnosticul financiar pe baza informaţiilor contabile 

2.2 Titularul disciplinei  (coordonator disciplină) Lect. univ. dr. Gâdoiu Mihaela 
2.3 Titularul activităţilor de seminar  Lect. univ. dr. Gâdoiu Mihaela 
2.4 Anul de studii I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei O 
  
 

3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe saptămână  3 3.2 din care curs 2 3.3 S  1 
3.4 Total ore din planul de înv.  42 3.5 din care curs 28 3.6 S  14 
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual    ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 50 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 50 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 30 
Tutorat - 
Examinări 2 
Alte activităţi (comunicare bidirecţională cu titularul de disciplină) 1 
3.7 Total ore studiu individual 133 
3.8 Total ore pe semestru 175 

3.9 Număr de credite 7 

 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum 
Cunoaşterea noţiunilor economice de analiză economică şi financiară, 
contabilitate şi gestiune financiară 

4.2 De competenţe Capacitatea de înţelegere şi utilizare a limbajului economic 
 
 

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 seminarului 

Dotarea sălii de seminar cu tablă  şi  cretă / marker; 
Fiecare student foloseşte un calculator pentru rezolvarea calculelor necesare 
inregistrarilor contabile şi aplicaţiilor; 
Participarea studenţilor la susţinerea testelor;  
Predarea temei se efectueaza în termenul anunţat de cadrul didactic  

 
 

6. Competenţe specifice vizate 

C
om

pe
te

nţ
e 

p
ro

fe
si

o
na

le
 C3. Analiza, evaluarea şi diagnosticarea mediului economic, elaborarea de sinteze operaţionale, 

rapoarte şi studii complexe necesare managementului organizaţiei -3 PC 
C6. Proiectarea, dezvoltarea, implementarea şi utilizarea unor sisteme informatice în domeniul financiar-

contabil şi de gestiune -3 PC 

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
a

n
sv

e
rs

a
le

 
 

CT2. Planificarea, organizarea şi controlul activităţii financiar-contabile în cadrul organizaţiei în condiţii de 
asumare a responsabilităţii-1 PC 
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7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul 
general al disciplinei 

Obiectivul general al disciplinei „Diagnosticul financiar pe baza informaţiilor contabile” este de a 
forma specialişti în contabilitate, cu solide cunoştinţe în diagnosticarea financiară a entităţilor 
economice.   

7.2 Obiectivele 
specifice 

            Un obiectiv specific al disciplinei este pregătirea de specialişti bine cotaţi din punct de 
vedere profesional pe piaţa forţei de muncă, în direcţiile activităţilor ce aparţin contabilităţii 
financiare a firmelor,  inclusiv în direcţia diagnosticării financiare la nivelul entităţilor economice. 
Prin tematică şi mod de soluţionare, disciplina „Diagnosticul financiar pe baza informaţiilor 
contabile” îşi propune abordarea conceptelor, procedeelor şi regulilor analizei financiare, 
asigurând explicarea şi analiza principiilor fundamentale. De asemenea se are în vedere 
dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor de către masteranzi, în cadrul lucrărilor aplicative ce 
vizează diagnosticul financiar pe baza informaţiilor contabile. 

A. Obiective cognitive 

1.Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor de realizare a diagnosticului financiar; 

 2. Explicarea şi  interpretarea corectă a rolului şi obiectului  de studiu al diagnosticului 
financiar, identificarea şi valorificarea metodelor specifice diagnosticului financiar; 

3. Definirea şi descrierea conceptelor, procedeelor şi  metodelor folosite în diagnosticarea 
financiara  la  nivelul  entităţii/organizaţiei economice şi a factorilor economici, sociali şi 
legislativi care influenţează procesul de diagnosticare; 

4. Identificarea si descrierea abordărilor utilizate în realizarea diagnosticului financiar precum şi 
a metodelor înscrise în fiecare abordare. 

B. Obiective procedurale 

1.Aplicarea unor principii şi metode de diagnostic financiar pentru rezolvarea de 
probleme/situaţii bine definite; 

2.Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de realizare a diagnosticului  financiar; 

3. Identificarea unor situaţii concrete  de utilizare a instrumentelor analizei financiare care să 
permită viitorului licenţiat în ştiinţe economice, să analizeze prompt şi să ia decizii sintetice şi 
corecte referitoare la diagnosticul entităţii în ansamblul ei; 

4.Elaborarea unor teme de casă profesionale cu utilizarea unor noţiuni, principii, metode 
consacrate în domeniul diagnosticului financiar. 

C. Obiective atitudinale 

1.Respectarea normelor de etică şi deontologie profesională specifice expertilor contabili si 
contabililor autorizati din Romania;  

2. Familiarizarea cu rolurile specifice din reţeaua unei echipe şi cooperarea în activităţile 
specifice sau munca în echipă pentru rezolvarea diferitelor teme de casă şi referate;  

3.Utilizarea unor metode specifice de elaborare a unui plan de diagnosticare, alături de  
conştientizarea nevoii de formare continuă care să includă diagnosticul financiar.  

 
 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs  
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 

Analiza  situaţiei  nete a întreprinderii 
(Analiza activului net contabil) 
Valoarea de revânzare a întreprinderii 
Fondul comercial (Good-Will) 

2 Prelegerea, 
explicaţia, 
descrierea; 

Studenţii vor fi 
informaţi cu privire la 
criteriile de evaluare 
si vor primi o 
bibliografie minimala 
cu ajutorul careia vor 
realiza temele de 
casa; 

Expunerea cu 
material suport; 

Studiu de caz. 

2 

Analiza patrimonială a  întreprinderii 
Fondul de rulment 
Nevoia de fond de rulment 
Trezoreria netă 

3 

3 
Politici  privind  fondul de rulment, nevoia de fond de rulment 
si trezoreria neta. 

2 

4 
 Capacitatea de autofinantare a întreprinderii. Metoda aditivă 
(determinarea capacităţii de autofinanţare pe baza veniturilor 
şi a cheltuielilor calculate) 

3 

5 

 Metoda  deductivă (determinarea  
capacitatii de autofinanţare pe baza 
veniturilor încasabile şi a cheltuielilor  
plătibile) 
 

2 

6 
Analiza cash-flowurilor întreprinderii 
 Cash flow-ul –informaţie de analiză 

3 
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 Cash flow-ul disponibil al intreprinderii–informaţie de 
evaluare 

7 
Avantajele cash flow-ului ca indicator de analiză şi evaluare a 
întreprinderii 

2 

 8 

Situaţia modificărilor capitalului propriu 
 Relaţia cu acţionarii 
 Gestionarea întreprinderii 
Activităţi accesorii ce influenţează valoarea intreprinderii 
 Politici contabile utilizate de intreprindere 
 

3 

9 
 Ratele de rotatie a capitalurilor intreprinderii 
 

2 
  

10 
Ratele de structura a capitalurilor intreprinderii 
 Rate de structura generale 
 Rate de structura specifice 

2 
  

11 

 Diagnosticul riscului intreprinderii 
 Riscul economic. Analiza levierului operational si a pragului 
de rentabilitate economic 
 Riscul financiar. Analiza levierului financiar si a pragului de 
rentabilitate financiar 
Riscul de faliment al intreprinderii 

2 

  

12 
Evaluarea intreprinderii. Ratele financiare ale valorii 
Rata de crestere anuala 
Rata de crestere sustenabila 

2 
  

BIBLIOGRAFIE 
1. Gâdoiu, Mihaela, Perfecţionarea diagnosticului  financiar al întreprinderii, Editura Universitară, Bucureşti, 2015; 
2. Hull, John – “Options, futures and other derivatives”, 7th edition, Prentice Hall, 2008;   
3. Jianu, Iulia, Evaluarea, prezentarea şi analiza performanţei întreprinderii, Ed. CECCAR, Bucureşti, 2007 
4. Stancu, Ion – “Finanţe”, ediţia a patra, Editura Economică, Bucureşti, 2007 
5. Stancu, Ion – “Finanţe, volumul I: pieţe financiare şi gestiunea portofoliului”, ediţia a doua, Editura Economică, 

Bucureşti, 2007 
6. Vasile, Ilie - “Gestiunea financiară a întreprinderii”, Editura Meteor Press, 2006 
7. – Legea Contabilităţii nr. 82/1991 cu modificările şi completările ulterioare 

 

8.2. Aplicaţii: Seminar  Nr. 
ore 

Metode de predare 
Observaţii 

Resurse folosite 

1 

 Fundamente ale diagnosticului financiar 

1 

Explicatii, exercitii, 
dezbateri 

 În cadrul primei 
întâlniri se 
desfăşoară 
seminarul 
organizatoric, în care 
se stabilesc 
obligaţiile de la 
seminar ale 
studenţilor şi se 
precizează criteriile 
ce vor fi utilizate în 
evaluarea 
rezultatelor învăţării. 
Se vor rezolva studii 
de caz privind 
analiza financiara în 
cifre absolute. 

2 

Situatia neta a intreprinderii; Valoarea de revanzare a 

intreprinderii 

2 Explicatii, exercitii, 
dezbateri 

Se vor rezolva studii 
de caz privind 
analiza situaţiei nete 
a întreprinderii 

3 
 Echilibrul  financiar al intreprinderii 2 Explicatii, exercitii, 

dezbateri 
Studiul de caz 

4 
Capacitatea de  autofinantare a intreprinderii 2 Explicatii, exercitii, 

dezbateri 
Lucrare de control 
Studiude caz 

5 
Analiza fluxurilor de numerar 2 Explicatii, exercitii, 

dezbateri 
Studiu de caz 

6 
 Situatia modificarii capitalurilor proprii 1 Explicatii, exercitii, 

dezbateri 
Studiu de caz 

7 
Ratele de rotatie a capitalurilor intreprinderii 1 Explicatii, exercitii, 

dezbateri 
Studiu de caz 

8 
Ratele de structura a capitalurilor; Diagnosticul riscului 1 Explicatii, exercitii, 

dezbateri 
Studiu de caz 
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9 
Evaluare finală- colocviu 2 Explicatii, exercitii, 

dezbateri 
Studiu de caz 

BIBLIOGRAFIE 
1. Gâdoiu, Mihaela, Perfecţionarea  diagnosticului  financiar al întreprinderii, Editura Universitară, Bucureşti, 

2015; 
2. Hull, John – “Options, futures and other derivatives”, 7th edition, Prentice Hall, 2008;   
3. Jianu, Iulia, Evaluarea, prezentarea şi analiza performanţei întreprinderii, Ed. CECCAR, Bucureşti, 2007 
4.  Stancu, Ion – “Finanţe”, ediţia a patra, Editura Economică, Bucureşti, 2007 
5. Stancu, Ion – “Finanţe, volumul I: pieţe financiare şi gestiunea portofoliului”, ediţia a doua, Editura Economică, 

Bucureşti, 2007 
6. Vasile, Ilie - “Gestiunea financiară a întreprinderii”, Editura Meteor Press, 2006 
7. * – Legea Contabilităţii nr. 82/1991 cu modificările şi completările ulterioare 

 
9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 
Competenţele procedurale şi atitudinale ce vor fi deprinse la seminar şi din studiul tematicii de casă la nivelul  

disciplinei „Diagnostic  financiar pe baza informaţiilor contabile” vor satisface  aşteptările  angajatorilor din domeniul 
economic general şi contabil în special. 
Universitatea din Piteşti evaluează periodic gradul de satisfacţie al reprezentanţilor angajatorilor faţă de competenţele 
profesionale şi transversale dobândite de către absolvenţi. 

 
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 

colocviu - probă scrisă (2 ore) 30 %  
 

10.5 Seminar  
 

 Activitate seminar  
 
 
 
 
 Test de verificare  
 
 Tema de casă  
 
 

 Evaluare continuă prin itemi cu 
răspuns scurt (în scris) şi prin 
chestionare orală sub formă de 
dialog. 
 
 Testare 
 
 Corectarea temei şi chestionare 
orală 

25% 
 
 
 
 
25% 
 
20% 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

Cunoaşterea metodelor de realizare a diagnosticului financiar, în mărime absolută prin 
intermediul situaţiilor financiare anuale şi în mărime relativă, cu ajutorul ratelor financiare. 
Comunicarea in limbaj specific, însuşit corect.  

 
 
 
 
Data completării   Titular disciplină,                     Titular seminar, 
19 septembrie 2017      Lect. univ. dr. Gâdoiu Mihaela         Lect. univ. dr. Gâdoiu Mihaela 
 
 
 
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,         Director de departament,               Director de departament, 
29 septembrie 2017          (prestator)           (beneficiar), 
        Conf. univ. dr. Daniela Bondoc              Conf. univ. dr. Daniela Bondoc 
 
 
 
 
  

 

 


