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FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „1 Decembrie 1918” 

1.2. Facultatea de Ştiinţe Economice 

1.3. Departamentul Administrarea Afacerilor şi Marketing 

1.4. Domeniul de studii Administrarea Afacerilor 

1.5. Ciclul de studii Licenţă 

1.6. Programul de studii / Calificarea Administrarea afacerilor/ 242102 Specialist îmbunătățire procese, 242104 

Responsabil proces, 242110 Specialist în planificarea, controlul și raportarea 

performanței economice 

1.7. Forma de învăţământ Învăţământ la distanţă 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Contabilitate managerială Codul disciplinei AA 222 

2.2. Titularul activităţilor de curs Teiuşan Sorin-Ciprian 

2.3. Titularul activităţilor de seminar / laborator / proiect Teiuşan Sorin-Ciprian 

2.4. Anul de 

studiu II  

2.5. Semestrul 

II 

2.6. Tipul de evaluare 

E 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Conţinut Felul disciplinei 

DS 

Obligativitate Obligatorie/ 

opțională 

DO 

 

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 - 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ laboratorului/ proiectului Sală dotată cu tablă/videoproiector 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

C1. Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale domeniului şi ale ariei de 

specializare; utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională 

C2. Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaţii, 

procese, proiecte etc. asociate domeniului 

C4. Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare, pentru a aprecia calitatea, meritele şi limitele 

unor procese, programe, proiecte, concepte, metode şi  teorii 

C5. Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea unor principii şi metode consacrate în domeniu 

3.1. Număr de ore pe săptămână – forma 

cu frecvenţă 
3 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 1 

3.4. Total ore pe semestru – forma ID 75 din care: 3.5. SI 61 
3.6. AT + TC / AA / ST + SF / L 

/ P 
14 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.5.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 

3.5.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 5 

3.5.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

3.5.4. Tutoriat 2 

3.5.5. Examinări 2 

3.5.6. Alte activităţi 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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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 

cunoașterea, înțelegerea și utilizarea limbajului specific, precum și prin 

explicarea și interpretarea problematicilor tratate; 

- formarea abilităţilor privind utilizarea adecvată a instrumentelor specifice 

contabilităţii manageriale, exprimate prin aplicarea și rezolvarea de probleme; 

- formarea abilităţilor de analiză şi interpretare a informaţiilor furnizate de 

contabilitatea managerială. 

 

8. Conţinuturi 

8.1. SI Metode de predare Observaţii 

Introducere. Scopul şi obiectivele cursului. Conţinutul cursului. Recomandări de 

studiu. Evaluarea 

Evaluarea iniţială: Test iniţial de verificare a cunoştinţelor necesare pentru 

disciplina Contabilitate managerială 

1. Ce este contabilitatea managerială? Definirea contabilităţii manageriale. 

Funcţiile contabilităţii costurilor. Necesitatea şi rolul contabilităţii manageriale. 

Apariţia şi evoluţia contabilităţii de gestiune 

- descrierea 

- explicația 

- exemplificarea 

- exercițiul 

- problematizarea 

- studiul de caz 

9,09% 

2. Costurile şi cheltuielile. Conceptele de cost şi cheltuială. Elementele costului. 

Tipuri de costuri. Costul mediu şi costul marginal 

9,09% 

3. Cheltuielile indirecte. Repartizarea cheltuielilor indirecte. Procedeul 

suplimentării: forma clasică. Procedeul suplimentării: forma cifrelor relative de 

structură 

9,09% 

4. Cheltuielile variabile şi fixe. Comportamentul costurilor. Procedee de separare a 

cheltuielilor de producţie în variabile şi fixe. Costul subactivităţii 

9,09% 

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 

9,09% 

6. Conducerea contabilităţii manageriale. 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 

9,09% 

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 

9,09% 

8. Metode de calculaţie bazate pe costuri complete. Metoda globală. Metoda pe 

faze. Metoda pe comenzi. Metoda costurilor standard 

9,09% 

9. Metode de calculaţie bazate pe costuri parţiale. Metoda costurilor variabile. 

Metoda costurilor directe 

9,09% 

10. Metoda costurilor ţintă. Definirea costului ţintă. Modele de calcul a costurilor 

ţintă 

9,09% 

11. Planificarea bugetară şi controlul bugetar. Sistemul bugetar al întreprinderii. 

Bugetul de vânzări. Bugetul de producţie. Bugetul aprovizionărilor. Bugetul 

cheltuielilor generale. Bugetul de investiţii. Bugetele generale ale întreprinderii. 

Controlul bugetar 

9,09% 

Bibliografie: 

Căpușneanu, S., Contabilitatea de gestiune. Instrument de evaluare a performanței, 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 
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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: teorie şi metodologie, costuri integrale, costuri parţiale, 

bugete de venituri şi cheltuieli, gestiunea stocurilor, 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 managerială, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Centrul pentru Învăţământ la Distanţă, 

Frecvenţă Redusă şi Formare Profesională Continuă, Alba Iulia, 2019 

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 

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, publicate în Monitorul Oficial nr. 

963/30.12.2014, cu modificările și completările ulterioare 

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 

8.2. AT Metode de predare-

învăţare 
Observaţii 

Dezbateri asupra conceptului de contabilitate managerială, a costurilor, a 

procedeelor de calculaţie a costurilor şi conducerii contabilităţii manageriale. 

Clarificarea răspunsurilor la testele de autocontrol aferente unităţilor de învăţare 1-

6. 

- expunerea 

- explicația 

- întrebarea 

- conversația 

- exemplificarea 

- exercițiul 

- problematizarea 

- studiul de caz 

2 ore 

Dezbateri asupra metodelor de calculaţie a costurilor şi a planificării bugetare şi 

controlului bugetar. Clarificarea răspunsurilor la testele de autocontrol aferente 

unităţilor de învăţare 7-11. 

2 ore 

Bibliografie: 

Căpușneanu, S., Contabilitatea de gestiune. Instrument de evaluare a performanței, Bucureşti, Editura Universitară, 

2013 

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: teorie şi metodologie, costuri integrale, costuri parţiale, 

bugete de venituri şi cheltuieli, gestiunea stocurilor, Cluj-Napoca, Editura Intelcredo, 2011 

Iacob, C.; Simionescu, S.; Manea, D., Contabilitatea de gestiune - instrument fundamental al activităţii manageriale, 

Craiova, Editura Universitaria, 2016 

Teiuşan, S.C., Contabilitate managerială, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Centrul pentru Învăţământ la Distanţă, 

Frecvenţă Redusă şi Formare Profesională Continuă, Alba Iulia, 2019 

Zamfir, M., Controlul de gestiune prin sistemul de bugete, Bucureşti, Editura Pro Universitaria, 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, publicate în Monitorul Oficial nr. 

963/30.12.2014, cu modificările și completările ulterioare 

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 

8.3. TC 

Metode de 

transmitere a 

informaţiei 

Observaţii 

Tema de control (lucrare de verificare) aferentă unităţilor de învăţare 1-6. - electronic, pe 

platforma e-

learning 

5 ore 

Tema de control (lucrare de verificare) aferentă unităţilor de învăţare 7-11. 5 ore 

Bibliografie: 

Căpușneanu, S., Contabilitatea de gestiune. Instrument de evaluare a performanței, Bucureşti, Editura Universitară, 

2013 

Dumbravă, P.; Pop, A., Contabilitatea de gestiune în industrie: teorie şi metodologie, costuri integrale, costuri parţiale, 

bugete de venituri şi cheltuieli, gestiunea stocurilor, Cluj-Napoca, Editura Intelcredo, 2011 
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Iacob, C.; Simionescu, S.; Manea, D., Contabilitatea de gestiune - instrument fundamental al activităţii manageriale, 

Craiova, Editura Universitaria, 2016 

Teiuşan, S.C., Contabilitate managerială, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Centrul pentru Învăţământ la Distanţă, 

Frecvenţă Redusă şi Formare Profesională Continuă, Alba Iulia, 2019 

Zamfir, M., Controlul de gestiune prin sistemul de bugete, Bucureşti, Editura Pro Universitaria, 2017 

8.4. AA / L / P  Metode de predare-

învăţare 
Observaţii 

- - - 

Bibliografie: - 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor 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 Administrarea Afacerilor de cunoştinţe şi abilităţi specifice contabilităţii manageriale, 

necesare viitorilor economişti. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Pondere din 

nota finală 

10.4. SI (curs) Volumul şi corectitudinea 

cunoştinţelor 

Probă orală 80% 

Rigoarea ştiinţifică a limbajului 

10.5. TC / AA / ST / L / P Corectitudinea şi completitudinea 

întocmirii lucrărilor practice 

Verificare pe parcurs 20% 

 

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. 

   

     

 
Coordonator de disciplină 

      Lect. univ. dr. Teiuşan Sorin-Ciprian 

Tutore de disciplină 

    Lect. univ. dr. Teiuşan Sorin-Ciprian 

Data 

12.09.2019 

 

Responsabil de studii ID/IFR, 

Conf. univ. dr. Gavrilă-Paven Ionela 

 

 


