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FIŞA DISCIPLINEI  

      Anul universitar 2021-2022 

      Anul de studiu III / Semestrul II 

 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

1.2. Facultatea de Științe Economice  

1.3. Departamentul de Finanțe Contabilitate  

1.4. Domeniul de studii Contabilitate  

1.5. Ciclul de studii Licență  

1.6. Programul de studii / Calificarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune 

241103 Revizor contabil  

241104 Referent de specialitate financiar-contabilitate,  

241106 Controlor de gestiune 

1.7. Forma de învăţământ ID 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Control financiar  Codul 

disciplinei 
CIG 327.2 

2.2. Titularul activităţilor de curs  Conf.univ.dr. Ivan Oana Raluca  

2.3. Titularul activităţilor de  Conf.univ.dr. Ivan Oana Raluca 

2.4. Anul de 

studiu 

III 2.6. Semestrul II 2.7. Tipul de evaluare 

(E/C/VP) 

E  2.7. Regimul 

disciplinei 

Conţinut DS 

Obligativitate Op 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

 

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 – 

3.1. Număr de ore pe săptămână – forma 

cu frecvenţă 
42 din care: 3.2. curs 28 3.3. seminar/ laborator/ proiect 14 

3.4. Total ore pe semestru – forma ID  75 
din care: 3.5.  

 
61 3.6. AT + TC  14 

Distribuţia fondului de timp  ore 

3.5.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe - 15 1

5 

3.5.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

3.5.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri (mai mare sau egal cu nr. total 

ore pentru teme de control din calendarul disciplinei  

30 

3.5.4.Tutoriat  2 

3.5.5.Examinări 2 

3.5.6. Alte activităţi [de ex., comunicare bidirecţională cu titularul de disciplină / tutorele] 2 

3.7. Total ore studiu individual 61 

3.8. Total ore pe semestru 75 

3.9. Numărul de credite 3 
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5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 
Sala dotata cu calculatoare (laborator), videoproiector 

 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e C1 Identificarea şi înregistrarea operaţiunilor economice în contabilitatea entităţii/organizaţiei  

C3 Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar - contabile şi/sau 

fiscale  

C5 Derularea operaţiunilor specifice controlului financiar-contabil 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 

CT 1 Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul  propriei strategii de munca 

riguroasa, eficienta si responsabila  

 

 

 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Însuşirea cunoştinţelor necesare pentru înţelegerea rolului controlului financiar 

a sistemelor de control intern şi extern entităţii în contextul normelor 

profesionale. 

7.2. Obiectivele specifice Transmiterea la studenţi a fundamentelor teoretice şi metodologice ale 

controlului financiar; 

 - Să formeze abilităţi practice pentru interpretarea şi analiza unor rapoarte 

specifice  

- Formarea deprinderilor practice şi abilităţilor de lucru specifice utilizării 

adecvate, sistematice a controlului financiar la nivelul oricărei entităţi.  

- Formarea deprinderilor practice şi abilităţilor de lucru specifice utilizării 

adecvate, sistematice a procedurilor specifice contorlului financiar în cadrul unei 

entităţi  

- Să creeze condiţiile care să permită studenţilor aprofundarea cunoştinţelor 

despre formele de control financiar intern şi extern şi despre interconectarea lor 

 

8. Conţinuturi 

8.1. SI  Metode de predare Observaţii 

Definirea şi clasificarea controlului 

financiar 

Utilizare manual ID, utilizare platforma de e-

learning, corespondenta, discuţii, argumentări 

şi exemplificări 

15% SI Bibliografie 

minimală: 8 (vezi lista) 

Delimitarea conceptelor de Control 

intern/ Control Financiar/ Control fiscal  

Utilizare manual ID, utilizare platforma de e-

learning, corespondenta, discuţii, argumentări 

şi exemplificări 

15% SI Bibliografie 

minimală: 8 (vezi lista) 

Tipologia controlului  
Utilizare manual ID, utilizare platforma de e-

learning, corespondenta, discuţii, argumentări 

şi exemplificări 

15% SI Bibliografie 

minimală: 8 (vezi lista) 

Elementele controlului intern  
Utilizare manual ID, utilizare platforma de e-

learning, corespondenta, discuţii, argumentări 

şi exemplificări 

15% SI Bibliografie 

minimală: 8 (vezi lista) 

Organizarea şi desfăşurarea controlului 

fiscal în România: obiectul şi funcţiile 

controlului fiscal  

Utilizare manual ID, utilizare platforma de e-

learning, corespondenta, discuţii, argumentări 

şi exemplificări 

20% SI Bibliografie 

minimală: 8 (vezi lista) 

Pregătirea, realizarea şi finalizarea 

controlului fiscal  

Utilizare manual ID, utilizare platforma de e-

learning, corespondenta, discuţii, argumentări 

şi exemplificări 

20% SI Bibliografie 

minimală: 8 (vezi lista) 

Bibliografie obligatorie:  

1. Bostan I. – Controlul financiar al afacerilor, Universul Juridic, Bucureşti, 2010  

2. Ivan O.R., Control financiar. Suport curs, Alba Iulia, 2020 
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3. Ivan, Oana-Raluca, Control Financiar, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Centrul pentru 

Învăţământ la Distanţă, Frecvenţă Redusă şi Formare Profesională Continuă, Alba Iulia, 2021 

(primit de student în format tipărit și încărcat pe platformele Moodle - e-learning.uab.ro și 

Microsoft Teams în format electronic) 

4. Popeangă Petre; Popeangă Gabriel – Control financiar şi fiscal,. Bucureşti, Ed. CECCAR, 2007 

5. Munteanu Victor(coord.), Controlul financiar-contabil la intreprinderi si institutii publice. Teorie 

si practica - Concepte, metodologie, reglementari, cazuri aplicative, Editura Universitară, 

București, 2015;   

6. Vintilescu Belciug, Adrian ,  Corches, Lacramioara ,  Cretu, Daniela  &  Lupu, Adriana, Modele 

cantitative privind evaluarea preliminară a sistemului de control intern şi a politicii de sancţiuni, 

Revista Audit Financiar Volum: 10, nr. 89/2012 

7. * * * Legea nr 227 din 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 

(Versiunea actualizată este disponibilă online la adresa:  

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_2018.htm) 

8. * * * H.G. nr. 1 din 2016 pentru aprbarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Versiunea actualizată este 

disponibilă online la adresa: 

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_2018.htm) 

9. * * * Legea nr. 207 din 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 

ulterioare (Versiunea actualizată este disponibilă online la adresa: 

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/cod_procedura/Cod_Procedura_Fiscala_2016_16122016.htm) 

10. * * * O.M.F.P.  nr. 1802 din 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile 

financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi 

completările ulterioare 

* * * OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 

8.2. AT [temele dezbătute în cadrul tutorialelor, 

conform calendarului disciplinei] 
Metode de predare-învăţare Observaţii 

AT1 Definirea şi clasificarea 

controlului financiar 

Delimitarea conceptelor de Control 

intern/ Control Financiar/ Control fiscal  

Tipologia controlului  

Elementele controlului intern  
2 ore 

Prelegere, discuţii, argumentarea teoriei prin 

exemple, problematizarea şi încurajarea 

învăţării prin descoperire 

Testele de autoevaluare în 

suportul de curs, la finalul 

fiecărui capitol 

Bibliografie minimală: 2 

(vezi lista) 

AT2 Pregătirea şi realizarea controlui 

fiscal pentru impozitul pe proprietati- 

personae fizice – studiu de caz - 

documentare integrala  

Finalizarea controlui fiscal pentru 

impozitul pe proprietati – studiu de caz 

– documentare integrala 

Contestarea actelor emise de către 

organul fiscal/ Colectarea şi stingerea 

creanţelor fiscal 

2 ore 

Prelegere, discuţii, argumentarea teoriei prin 

exemple, problematizarea şi încurajarea 

învăţării prin descoperire 

Testele de autoevaluare în 

suportul de curs, la finalul 

fiecărui capitol 

Bibliografie minimală: 2 

(vezi lista) 

Bibliografie obligatorie:  

1. Ivan, Oana-Raluca, Control Financiar, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Centrul pentru 

Învăţământ la Distanţă, Frecvenţă Redusă şi Formare Profesională Continuă, Alba Iulia, 2021 

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_2018.htm
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_2018.htm
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(primit de student în format tipărit și încărcat pe platformele Moodle - e-learning.uab.ro și 

Microsoft Teams în format electronic) 

2. * * * Legea nr 227 din 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 

(Versiunea actualizată este disponibilă online la adresa:  

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_2018.htm) 

3. * * * H.G. nr. 1 din 2016 pentru aprbarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Versiunea actualizată este 

disponibilă online la adresa: 

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_2018.htm) 

4. * * * Legea nr. 207 din 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 

ulterioare (Versiunea actualizată este disponibilă online la adresa: 

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/cod_procedura/Cod_Procedura_Fiscala_2016_16122016.htm) 

5. * * * O.M.F.P.  nr. 1802 din 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile 

financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi 

completările ulterioare 

* * * OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 

8.3. TC [temele de control, conform 

calendarului disciplinei] 
Metode de transmitere a informaţiei Observaţii 

Tema nr I-III  ( în suportul de curs, la finalul 

fiecărui capitol al cursului în tehnologia ID)  

– 10 ore 

Cursul în tehnologia ID, platforma de e-

learning 

Bibliografie minimală: 2 

(vezi lista) 

Bibliografie obligatorie:  

1. Ivan, Oana-Raluca, Control Financiar, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Centrul pentru 

Învăţământ la Distanţă, Frecvenţă Redusă şi Formare Profesională Continuă, Alba Iulia, 2021 

(primit de student în format tipărit și încărcat pe platformele Moodle - e-learning.uab.ro și 

Microsoft Teams în format electronic) 

2. * * * Legea nr 227 din 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 

(Versiunea actualizată este disponibilă online la adresa:  

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_2018.htm) 

3. * * * H.G. nr. 1 din 2016 pentru aprbarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Versiunea actualizată este 

disponibilă online la adresa: 

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_2018.htm) 

4. * * * Legea nr. 207 din 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 

ulterioare (Versiunea actualizată este disponibilă online la adresa: 

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/cod_procedura/Cod_Procedura_Fiscala_2016_16122016.htm) 

5. * * * O.M.F.P.  nr. 1802 din 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile 

financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi 

completările ulterioare 

* * * OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 

8.4. AA / L / P  Metode de predare-învăţare Observaţii 

- - - 

- - - 

-   

Bibliografie obligatorie:  
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

În vederea stabilirii conţinuturilor formative pentru această disciplină, au fost avute în vedere 

standardele de educatie în domeniul profesiei contabile emise de către IASB, precum şi cerinţele 

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_2018.htm
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_2018.htm
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_2018.htm
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_2018.htm
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organismelor profesionale naţionale, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din 

România (CECCAR), Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) şi Camera Consultanţilor 

Fiscali din România (CCFR) privind accesul la profesia de expert contabil, auditor financiar, respectiv 

consultant fiscal; 

Au fost luate în considerare şi concluziile dezbaterilor avute cu reprezentanţii mediului de afaceri, 

angajatori potenţiali din regiunea de dezvoltare CENTRU. 
 

 

 

10. Evaluare 

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

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. SI (curs) Evaluare finală notată de la 1 la 10, 

pe baza rezolvării subiectelor de 

examen. Criterii de evaluare – 

corectitudinea și completitudinea 

rezolvării subiectelor de examen  

Colocviu - examinare scrisă 70% 

10.5. TC / AA / ST / L / P Temele de control care se predau pe 

platforma de e-learning, conform 

calendarului disciplinei  

Verificare pe parcurs  30% 

10.6. Standard minim de performanţă : obținerea notei minime 5 

- să aibă o misiune practică de audit intern privind activitatea financiar contabilă  
   

     

 
Coordonator de disciplină 

     Conf.univ.dr. Ivan Raluca 

Tutore de disciplină 

Conf.univ.dr. Ivan Raluca 

Data 

23.09.2021 

 

Responsabil de studii ID/IFR, 

Lector univ.dr. Cioca Ionela Cornelia  

 

 

 


