FIŞA DISCIPLINEI
Anul universitar 2020-2021
Anul de studiu 2 / Semestrul 1

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” din Alba Iulia
de Ştiinţe Economice
Finanţe - Contabilitate
Finanţe
Licenţă
Finanţe şi Bănci
241224 Economist bancă /
241206 Inspector asigurări
241208 Consultant bugetar

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea
Contabilitate managerială
2.2. Cod disciplină
FB 218.2
disciplinei
2.3. Titularul activităţii de curs
Teiuşan Sorin-Ciprian
2.4. Titularul activităţii de seminar/laborator Teiuşan Sorin-Ciprian
2.5. Anul de
II 2.6. Semestrul
I
2.7. Tipul de
C 2.8. Regimul
Op
studiu
evaluare (E/C/VP)
disciplinei (O –
obligatorie, Op – opţională,
F – facultativă)

3. Timpul total estimat
3.1. Numar ore pe
3
din care: 3.2. curs
2
3.3. seminar/laborator
saptamana
3.4. Total ore din
42
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

33
75
3

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

Sală dotată cu tablă/videoproiector
Sală dotată cu tablă

1
14
ore
16
4
10
1
2
-

seminarului/laboratorului
6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale C3 Realizarea

de
lucrări
de
natură
entităţilor/organizaţiilor private şi publice

Competenţe transversale

economico-financiară

la

nivelul

-

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei Formarea şi dezvoltarea capacităţii studenţilor de a utiliza
instrumentele specifice contabilităţii manageriale
7.2 Obiectivele specifice
- dobândirea cunoştinţelor specifice contabilităţii manageriale,
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 manageriale, exprimate prin aplicarea şi
rezolvarea de probleme;
- formarea abilităţilor de analiză şi interpretare a informaţiilor
furnizate de contabilitatea managerială.
8. Conţinuturi
8.1 Curs

Metode de predare

Observaţii

1. Ce este contabilitatea managerială? Definirea contabilităţii manageriale. - expunerea
4 ore
Utilizatorii contabilităţii manageriale. Structura situaţiilor financiare ale
- prelegerea
contabilităţii manageriale. Caracteristicile calitative ale informaţiilor
- explicaţia
contabilităţii manageriale
- întrebarea
- conversaţia
2. Contabilitatea costurilor şi distribuirea costurilor. Definirea
2 ore
- exerciţiul
conceptelor. Elementele costului. Metode de calculaţie a costurilor
- problematizarea
3. Comportamentul costurilor. Clasificarea costurilor. Tipuri de
2 ore
- studiul de caz
comportament al costurilor. Rolul costurilor în luarea deciziilor
4. Informaţia şi contabilitatea managerială. Atributele informaţiei.
2 ore
Proprietăţile informaţiei manageriale. Incertitudinea şi informaţia generată de
contabilitatea managerială
5. Planificarea bugetară. Definirea planificării. Planificarea bugetară.
4 ore
Avantajele bugetării. Categorii de bugete. Metode alternative de bugetare
6. Controlul bugetar. Elemente de bază ale controlului. Sisteme de control.
3 ore
Contabilitatea de responsabilitate şi controlul bugetar. Rapoartele efective de
control
7. Controlul stocurilor. Tipurile de stocuri. Costul stocurilor. Sisteme de
2 ore
control al stocurilor
8. Decizia cu privire la preţ. Problema determinării preţului. Sisteme de
3 ore
determinare a preţului
9. Măsurarea şi evaluarea performanţei divizionale. Teoria
2 ore
descentralizării. Indicatori de măsurare a performanţei financiare
10. Tehnologii avansate de producţie şi contabilitatea managerială.
4 ore
Principalele elemente ale tehnologiilor avansate de producţie. Tehnologiile
avansate de producţie şi tehnicile de contabilitate managerială
Bibliografie
Briciu, S., Contabilitate managerială: aspecte teoretice şi practice, Bucureşti, Editura Economică, 2006
Diaconu, P., Albu, N., Mihai, S., Albu, C., Guinea, F, Contabilitate managerială aprofundată, Bucureşti, Editura
Economică, 2003
Teiuşan, S.C., Contabilitate managerială, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Seria Didactică, Alba Iulia, 2017

Zamfir, M., Controlul de gestiune prin sistemul de bugete, Bucureşti, Editura Pro Universitaria, 2017
8.2. Seminar-laborator
1. Ce este contabilitatea managerială?
- explicaţia
2 ore
- întrebarea
2. Contabilitatea costurilor şi distribuirea costurilor
1 oră
- conversaţia
3. Comportamentul costurilor
1 oră
exerciţiul
4. Informaţia şi contabilitatea managerială
1 oră
- problematizarea
5. Planificarea bugetară
2 ore
- studiul de caz
6. Controlul bugetar
1 oră
7. Controlul stocurilor
1 oră
8. Decizia cu privire la preţ
1 oră
9. Măsurarea şi evaluarea performanţei divizionale
2 ore
10. Tehnologii avansate de producţie şi tehnicile de contabilitate managerială
2 ore
Bibliografie
Briciu, S., Contabilitate managerială: aspecte teoretice şi practice, Bucureşti, Editura Economică, 2006
Diaconu, P., Albu, N., Mihai, S., Albu, C., Guinea, F, Contabilitate managerială aprofundată, Bucureşti, Editura
Economică, 2003
Teiuşan, S.C., Contabilitate managerială, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Seria Didactică, Alba Iulia, 2017
Zamfir, M., Controlul de gestiune prin sistemul de bugete, Bucureşti, Editura Pro Universitaria, 2017

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 Finanţe şi Bănci de cunoştinţe şi abilităţi specifice contabilităţii
manageriale, necesare viitorilor economişti.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare
10.2 Metode de evaluare
Volumul şi corectitudinea
Probă orală
cunoştinţelor
Rigoarea ştiinţifică a
limbajului
10.5 Seminar/laborator
Corectitudinea şi
Verificare pe parcurs
completitudinea întocmirii
lucrărilor practice
Implicarea în dezbateri
Participarea activă
10.6 Standard minim de performanţă:
Demonstrarea în proporţie de cel puţin 50% a competenţelor în:
- expunerea cunoştinţelor contabilităţii manageriale;
- utilizarea adecvată a instrumentelor specifice contabilităţii manageriale.

10.3 Pondere din nota finală
80%

10%

10%

Participarea la colocviu 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
11.09.2020

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

Data avizării în departament
25.09.2020

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

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

