FIŞA DISCIPLINEI
Anul universitar 2021-2022
Anul de studiu II / Semestrul I

1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţămînt
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/calificarea

Universitatea „1 Decembrie 1918”
de Ştiinţe Economice
Finanţe - Contabilitate
Contabilitate
Licenţă
Contabilitate şi Informatică de Gestiune
241103 Revizor contabil
241104 Referent de specialitate financiar-contabilitate,
241106 Controlor de gestiune

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
Contabilitate de gestiune
2.2. Cod disciplină
CIG 213
2.3. Titularul activităţii de curs
Lect. univ. dr. Teiuşan Sorin-Ciprian
2.4. Titularul activităţii de seminar
Lect. univ. dr. Cioca Ionela Cornelia
2.5. Anul de studiu
II 2.6. Semestrul
I 2.7. Tipul de
E
2.8. Regimul disciplinei
(O – obligatorie, Op –
evaluare (E/C/VP)

O

opţională, F – facultativă)

3. Timpul total estimat
3.1. Numar ore pe
4
din care: 3.2. curs
2
3.3. seminar/laborator
saptamana
3.4. Total ore din
56
din care: 3.5. curs
28
3.6. seminar/laborator
planul de învăţămînt
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi …….
3.7 Total ore studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
4.2. de competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurarea a
seminarului/laboratorului

69
125
5

Sală dotată cu tablă/videoproiector
Sală dotată cu tablă/videoproiector

2
28
ore
30
10
25
2
2
-

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale C1. Identificarea şi înregistrarea operaţiunilor economice în contabilitatea
entităţii/organizaţiei
C2. Utilizarea resurselor informatice în domeniul financiar-contabil
C3. Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar contabile şi/sau fiscale
C4. Determinarea şi interpretarea indicatorilor economico-financiari
C6. Abordarea fenomenelor economico-financiare prin prisma specificităţii, a
rezultatelor şi a riscurilor asociate
Competenţe transversale 7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
Formarea şi dezvoltarea capacităţii studenţilor de a utiliza instrumente
disciplinei
specifice contabilităţii de gestiune
7.2 Obiectivele specifice
- dobândirea cunoştinţelor specifice contabilităţii de gestiune, exprimate prin
cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea limbajului specific, precum şi prin
explicarea şi interpretarea problematicilor tratate;
- formarea abilităţilor privind utilizarea adecvată a instrumentelor specifice
contabilităţii de gestiune, exprimate prin aplicarea şi rezolvarea de probleme;
- formarea abilităţilor de analiză şi interpretare a informaţiilor furnizate de
contabilitatea de gestiune, exprimate prin reflecţie critică şi constructivă;
- formarea abilităţilor de perfecţionare a sistemelor de contabilitate de
gestiune, exprimate prin creativitate şi inovare.
8. Conţinuturi
8.1 Curs
Introducere. Scopul şi obiectivele cursului. Cerinţe preliminare.
Conţinutul cursului. Recomandări de studiu. Evaluarea
1. Ce este contabilitatea de gestiune? Definirea contabilităţii de
gestiune. Funcţiile contabilităţii costurilor. Necesitatea şi rolul
contabilităţii de gestiune. Apariţia şi evoluţia contabilităţii de gestiune
2. Costurile şi cheltuielile. Conceptele de cost şi cheltuială.
Elementele costului. Tipuri de costuri. Costul mediu şi costul marginal
3. Cheltuielile indirecte. Repartizarea cheltuielilor indirecte.
Procedeul suplimentării: forma clasică. Procedeul suplimentării: forma
cifrelor relative de structură
4. Cheltuielile variabile şi fixe. Comportamentul costurilor. Procedee
de separare a cheltuielilor de producţie în variabile şi fixe. Costul
subactivităţii
5. Calculaţia costurilor pe unitatea de produs. Procedeul diviziunii
simple. Procedeul cantitativ. Procedeul indicilor de echivalenţă.
Procedeul echivalării cantitative a produsului secundar cu produsul
principal
6. Conducerea contabilităţii de gestiune Modalităţi de ţinere a
contabilităţii de gestiune. Organizarea contabilităţii de gestiune în
România. Elemente ce stau la baza organizării şi conducerii
contabilităţii de gestiune şi a calculaţiei costurilor
7. Contabilitatea cheltuielilor de producţie şi calculaţia costurilor.
Documente utilizate de contabilitatea de gestiune. Sistemul conturilor
de gestiune. Tratamentul contabil al cheltuielilor de producţie. Metode
de calculaţie a costurilor

Metode de predare
- expunerea
- prelegerea
- explicaţia
- întrebarea
- conversaţia
- exerciţiul
- problematizarea
- studiul de caz

Observaţii
2 ore

2 ore
2 ore

2 ore

3 ore

2 ore

2 ore

8. Metode de calculaţie bazate pe costuri complete. Metoda globală.
10 ore
Metoda pe faze. Metoda pe comenzi. Metoda costurilor standard
9. Metode de calculaţie bazate pe costuri parţiale. Metoda costurilor
3 ore
variabile. Metoda costurilor directe
8.2 Bibliografie
Căpuşneanu, S., Contabilitatea de gestiune. Instrument de evaluare a performanţei, Bucureşti, Editura
Universitară, 2013
Celnicu, T., O pereche de pantofi: finanţele şi contabilitatea afacerii, Bucureşti, Editura Publica, 2016
Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, Contabilitate şi control de gestiune:
suport de curs standard pentru cursurile desfăşurate în cadrul programului naţional de dezvoltare
profesională continuă, Bucureşti, Editura CECCAR, 2010
Dumbravă, P.; Pop, A., Contabilitatea de gestiune în industrie, Cluj-Napoca, Editura Intelcredo, 2011
Iacob, C.; Simionescu, S.; Manea, D., Contabilitatea de gestiune - instrument fundamental al activităţii
manageriale, Craiova, Editura Universitaria, 2016
Tabără, N.; Briciu, S. (coordonatori), Actualităţi şi perspective în contabilitate şi control de gestiune, Iaşi,
Editura Tipo Moldova, 2012
Teiuşan, S.C., Contabilitate de gestiune - Suport de curs (format electronic), 2021
Teiuşan, S.C., Contabilitate managerială, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Seria Didactică, Alba Iulia,
2017
Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial nr. 454/18.06.2008, cu modificările şi
completările ulterioare
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind
situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, publicat în Monitorul
Oficial nr. 963/30.12.2014, cu modificările şi completările ulterioare
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, publicat în
Monitorul Oficial nr. 910/09.12.2015
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1826/2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri
referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune, publicat în Monitorul Oficial nr.
23/12.01.2004
Google Scholar, https://scholar.google.com
Web of Science, http://www.webofknowledge.com
8.2. Seminar-laborator
Metode de predare Observaţii
Test iniţial de evaluare a cunoştinţelor necesare pentru disciplina
- explicaţia
2 ore
Contabilitate de gestiune
- întrebarea
1. Ce este contabilitatea de gestiune?
- conversaţia
- exerciţiul
2. Costurile şi cheltuielile
2 ore
problematizarea
3. Cheltuielile indirecte
2 ore
- studiul de caz
4. Cheltuielile variabile şi fixe
2 ore
5. Calculaţia costurilor pe unitatea de produs
3 ore
6. Conducerea contabilităţii de gestiune
2 ore
7. Contabilitatea cheltuielilor de producţie şi calculaţia costurilor
2 ore
8. Metode de calculaţie bazate pe costuri complete
10 ore
9. Metode de calculaţie bazate pe costuri parţiale
3 ore
Bibliografie
Căpuşneanu, S., Contabilitatea de gestiune. Instrument de evaluare a performanţei, Bucureşti, Editura
Universitară, 2013
Celnicu, T., O pereche de pantofi: finanţele şi contabilitatea afacerii, Bucureşti, Editura Publica, 2016
Cioca, I.C., Fundamente teoretice și practice privind contabilitatea, Editura Prouniversitaria, București,
2019
Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, Contabilitate şi control de gestiune:
suport de curs standard pentru cursurile desfăşurate în cadrul programului naţional de dezvoltare
profesională continuă, Bucureşti, Editura CECCAR, 2010

Dumbravă, P.; Pop, A., Contabilitatea de gestiune în industrie, Cluj-Napoca, Editura Intelcredo, 2011
Iacob, C.; Simionescu, S.; Manea, D., Contabilitatea de gestiune - instrument fundamental al activităţii
manageriale, Craiova, Editura Universitaria, 2016
Tabără, N.; Briciu, S. (coordonatori), Actualităţi şi perspective în contabilitate şi control de gestiune, Iaşi,
Editura Tipo Moldova, 2012
Teiuşan, S.C., Contabilitate de gestiune - Suport de curs (format electronic), 2021
Teiuşan, S.C., Contabilitate managerială, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Seria Didactică, Alba Iulia,
2017
Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial nr. 454/18.06.2008, cu modificările şi
completările ulterioare
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind
situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, publicat în Monitorul
Oficial nr. 963/30.12.2014, cu modificările şi completările ulterioare
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, publicat în
Monitorul Oficial nr. 910/09.12.2015
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1826/2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri
referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune, publicat în Monitorul Oficial nr.
23/12.01.2004
Google Scholar, https://scholar.google.com
Web of Science, http://www.webofknowledge.com
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinuturile disciplinei sunt adaptate necesităţilor actuale ale angajatorilor, contribuind la dobândirea de
către studenţi de cunoştinţe şi abilităţi de calculaţie a costurilor şi organizare a contabilităţii de gestiune în
diverse entităţi.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare
Volumul şi corectitudinea
cunoştinţelor
Rigoarea ştiinţifică a
limbajului
Corectitudinea şi
completitudinea întocmirii
lucrărilor practice
Implicarea în dezbateri

10.2 Metode de evaluare
Probă orală

10.3 Pondere din nota finală
80%

Verificare pe parcurs

10%

Participarea activă

10%

10.6 Standard minim de performanţă: obținerea notei minime 5
Demonstrarea în proporţie de cel puţin 50% a competenţelor în:
- expunerea cunoştinţelor contabilităţii de gestiune;
- utilizarea adecvată a instrumentelor specifice contabilităţii de gestiune.
Participarea la examen a studenţilor este condiţionată de obligaţia de a frecventa activităţile de seminar în proporţie de
minim 70%. Recuperarea activităţilor de seminar se va face prin prezentarea unui portofoliu de lucrări practice, până la
data examenului.

Data completării
21.09.2021

Semnătura titularului de curs
Lect. univ. dr. Teiuşan Sorin-Ciprian

Data avizării în departament
23.09.2021

Semnătura titularului de seminar
Lector univ. dr. Cioca Ionela Cornelia

Semnătura director de departament
Lector univ. dr. Cioca Ionela Cornelia

ANEXĂ LA FIŞA DISCIPLINEI
b. Evaluare – mărire de notă
10.1 Criterii de evaluare
10.2 Metode de evaluare
10.3 Pondere din nota finală
Volumul şi corectitudinea
Probă orală
80%
cunoştinţelor
Rigoarea ştiinţifică a
limbajului
10.5 Seminar/laborator
Corectitudinea şi
Verificare pe parcurs
10%
completitudinea întocmirii
lucrărilor practice
Implicarea în dezbateri
Participarea activă
10%
10.6 Standard minim de performanţă: Obţinerea notei minime 5
Demonstrarea în proporţie de cel puţin 50% a competenţelor în:
- expunerea cunoştinţelor contabilităţii de gestiune;
- utilizarea adecvată a instrumentelor specifice contabilităţii de gestiune.
Data completării
Semnătura titularului de curs
Semnătura titularului de seminar
Tip activitate
10.4 Curs

21.09.2021

c. Evaluare – restanţă
10.1 Criterii de evaluare
10.2 Metode de evaluare
10.3 Pondere din nota finală
Volumul şi corectitudinea
Probă orală
80%
cunoştinţelor
Rigoarea ştiinţifică a
limbajului
10.5 Seminar/laborator
Corectitudinea şi
Verificare pe parcurs
10%
completitudinea întocmirii
lucrărilor practice
Implicarea în dezbateri
Participarea activă
10%
10.6 Standard minim de performanţă: Obţinerea notei minime 5
Demonstrarea în proporţie de cel puţin 50% a competenţelor în:
- expunerea cunoştinţelor contabilităţii de gestiune;
- utilizarea adecvată a instrumentelor specifice contabilităţii de gestiune.
Data completării
Semnătura titularului de curs
Semnătura titularului de seminar
Tip activitate
10.4 Curs

21.09.2021

