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1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învățământ Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 
1.2. Facultatea  Ştiinţe Economice 
1.3. Departamentul  Școala Doctorala de Contabilitate 
1.4. Domeniul de studii  
1.5. Ciclul de studii Doctorat 
1.6. Programul de studii  
 
2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea disciplinei Contabilitate managerială 2.2. Cod disciplină DC 1 
2.3. Titularul activităţii de curs Topor Dan Ioan 
2.4. Titularul activităţii de seminar - 
2.5. Anul de studiu I 2.6. Semestrul I 2.7. Tipul de 

evaluare (E/C/VP) 
E 2.8. Regimul 

disciplinei (O – 
obligatorie, Op – opţională, F 
– facultativă) 

O 

 
3. Timpul total estimat 
3.1. Număr ore pe 
săptămână 

2 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator  

3.4. Total ore din 
planul de învățământ 

28 din care: 3.5. curs 28 
 

3.6. seminar/laborator  

Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 90 
Pregătire seminare/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 36 
Tutoriat - 
Examinări 6 
Alte activităţi ……. - 
 

3.7 Total ore studiu individual 172 
3.8 Total ore din planul de învăţământ 28 
3.9 Total ore pe semestru 200 
3.10 Numărul de credite 8 
 
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 Sală dotată cu tablă/videoproiector 
5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Sală dotată cu tablă 

 



6. Competenţe specifice acumulate 
Competenţe profesionale a) utilizarea și aplicarea de cunoștințe avansate în domeniul contabilității;  

b) identificarea, formularea și soluționarea problematicii de cercetare specifice;  
c) utilizarea metodelor și tehnicilor de cercetare avansată;  
d) aplicarea cunoștințelor privind managementul proiectelor de cercetare;  
e) utilizarea procedeelor și soluțiilor noi în cercetare;  
f) cunoașterea și utilizarea metodologiei cercetării științifice în investigarea și 
soluționarea problematicii analizate și în elaborarea și valorificarea lucrărilor 
științifice;  
g) stăpânirea de abilități lingvistice și utilizarea la nivel academic a unei limbi 
străine de circulație internațională, necesare documentării și elaborării de lucrări 
științifice;  
h) înțelegerea și aplicarea principiilor și valorilor eticii cercetării științifice în 
domeniul contabilității;  
i) descoperirea independentă a unui ansamblu de relații abstracte între elemente, 
situații și fenomene investigate.  
 

Competenţe transversale a) dezvoltarea unor proiecte centrate pe creativitate, ca temei al autorealizării;  
b) asumarea responsabilității și capacitatea de organizare și conducere a activității 
grupurilor  
profesionale, de cercetare științifică sau a unor instituții;  
c) inițierea și dezvoltarea inovatoare de proiecte teoretice și practice complexe;  
d) conceperea și realizarea de cercetări originale, fundamentate pe metode avansate 
care conduc la dezvoltarea cunoașterii științifice, tehnologice și/sau a 
metodologiilor de cercetare;  
e) evaluarea critic-constructivă a proiectelor și a rezultatelor cercetării științifice, 
aprecierea stadiului cunoașterii teoretice și metodologice; identificarea priorităților 
de cunoaștere și aplicative ale domeniului;  
f) selecția și aplicarea de principii, teorii și metode avansate de cunoaștere, transfer 
de metode dintr-un domeniu într-altul, abordări interdisciplinare pentru a rezolva 
probleme teoretice și practice, noi și complexe;  
 

 
7. Obiectivele disciplinei(reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Prin conţinutul său, disciplina “Contabilitate managerială” oferă masteranzilor 
posibilitatea însuşirii de cunoştinţe referitoare la aplicarea contabilităţii 
manageriale ca activitate profesională specifică, în contextul unei societăţii bazate 
pe cunoaştere şi în conformitate cu Standardele Internaţionale de Contabilitate. De 
asemenea, ajută la formarea deprinderilor de gândire şi comportament în spiritul 
colectării, analizei şi interpretării informaţiilor contabilităţii manageriale şi a 
formării, pe această bază, a deprinderilor practice privind logica şi fundamentarea 
deciziilor de către managementul unei entităţi. 

7.2 Obiectivele specifice - Identificarea şi descrierea unor fenomene ce apar în domeniul contabilităţii 
manageriale; 

- Transpunerea în practică a cunoştinţelor teoretice din domeniul contabilităţii 
manageriale. 



 
8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
1. Bazele contabilităţii manageriale. Definiţia, funcţiile contabilităţii 
manageriale. Calculaţia costurilor – instrument principal al managementului 

Predare însoţită de texte 
explicative 2 

2. Analiza şi structura cheltuielilor (I). Structura cheltuielilor. Procedee de 
determinare, delimitare şi repartizare a cheltuielilor (I) 

Predare însoţită de texte 
explicative 2 

3. Analiza şi structura cheltuielilor (II). Procedee de determinare, delimitare şi 
repartizare a cheltuielilor (II) 

Predare însoţită de texte 
explicative 2 

4. Structura şi obiectul studiului costurilor (I). Conceptul de cost. Tratarea 
costurilor în literatura de specialitate. Structura costurilor. Obiectul de studiu al 
costurilor 

Predare însoţită de texte 
explicative 2 

5. Structura şi obiectul studiului costurilor (II). Procedee de calcul a producţiei 
de fabricaţie interdependentă. Procedee de calcul a costului pe unitatea de 
produs 

Predare însoţită de texte 
explicative 2 

6. Metodele de analiză şi calculaţia costurilor (I). Metode de tip absorbant (full-
costing). Metoda globală. Metoda pe faze. Metoda pe comenzi 

Predare însoţită de texte 
explicative 2 

7. Metodele de analiză şi calculaţia costurilor (II).Metoda Standard-
CostAccounting 

Predare însoţită de texte 
explicative 2 

8. Metodele de analiză şi calculaţia costurilor (III).Metoda ABC (Activity-
BasedCosting) 

Predare însoţită de texte 
explicative 2 

9. Metodele de analiză şi calculaţia costurilor (IV). Metode de tip parţial 
(partial-costing). Metoda costurilor variabile (Direct-Costing) 

Predare însoţită de texte 
explicative 2 

10. Metodele de analiză şi calculaţia costurilor (V). Metoda costurilor Ţintă 
(Target-Costing) 

Predare însoţită de texte 
explicative 2 

11. Controlul şi analiza costurilor. Control şi controlling. Controlul costurilor. 
Tipuri ale analizei şi controlului costurilor 

Predare însoţită de texte 
explicative 2 

12. Indicatori de performanţă ai întreprinderii (I). Indicatori de management ai 
costurilor metodelor de tip absorbant 

Predare însoţită de texte 
explicative 2 

13. Indicatori de performanţă ai întreprinderii (II). Indicatori de management ai 
costurilor metodelor de tip parţial 

Predare însoţită de texte 
explicative 2 

14. Indicatori de performanţă ai întreprinderii (III). Tabloul de bord, instrument 
de raportare 

Predare însoţită de texte 
explicative 2 

Total  28 
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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 
studenţii programului de studii de masterat Fiscalitate şi management financiar de cunoştinţe şi abilităţi teoretice şi 
practice de management financiar contabil, necesare viitorilor manageri ai instituţiilor publice. 



 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 
10.4 Curs Evaluare finală Examen 60% 

 Întocmire lucrare 
cercetare 

40% 

10.6 Standard minim de performanţă:  
Cunoaşterea caracteristicilor de baza ale alcătuirii lucrărilor de cercetare ştiinţifică (etape, metode, 
documentare, elaborare). Aplicarea principiilor eticii în redactarea lucrării de cercetare. 
*criteriul este facultativ, iar punctajul aferent este adiţional celui maxim.  
 
Data completării  Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar 
                       Lect. univ. dr. Dan IoanTopor 
    
 
Data avizării în CSDC    Director Şcoala doctorală de contabilitate 
       Prof. univ. dr. Vasile Burja 

        


