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FIŞA DISCIPLINEI
1.

Date despre program
Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Studii Europene
Studii Europene şi Guvernanţă
.......
....... Masterat
......MP

1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/ Calificarea
2.

Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei

Contabilitate manageriala

2.2. Titularul activităţilor de curs

Lect.univ.dr. Pop Ana Monica

2.3. Titularul activităţilor de seminar

Lect.univ.dr. Pop Ana Monica

2.4. Anul de studiu
3.

II

2.5. Semestrul

I

2.6. Tipul de
evaluare 1

E

2.7. Regimul
disciplinei 2

Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1. Nr. de ore pe săptămână
4 Din care 3.2. curs
2
Din care 3.3. seminar/ laborator
3.4. Total ore din planul de
56 Din care 3.5. curs
28 Din care 3.6. seminar/ laborator
învăţământ
Distribuţia fondului de timp
ore convenţionale 5 x 25 = 125
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 si eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi:..................................................
3.7. Total ore studiu individual
70
3.8. Total ore pe semestru
125
3.9. Numărul de credite
4.

•
•

1
2

Ore
14
14
28
2
2

microeconomie

Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a seminarului/ laboratorului
6.

2
28

Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum
4.2. de competenţe
5.

OB

Participare 50%
Participare 50%

Competenţele specifice acumulate

Tipul de evaluare: E – examen, VP – verificare pe parcurs, C – colocviu.
Regimul disciplinei: OB - obligatorie, OP - opţională, F- facultativă.

1

Competenţe
profesionale
Competenţe
Transversale
7.

Cunoasterea d.p.d.v. stiintific a problematicii contabilitatii
Insusirea unui mod de gandire contabila
Intelegerea procedeelor si metodei contabile
Deprinderea abilitatilor necesare prelucrarii informatiilor in cadrul sistemelor de
calculatie a costurilor si a sistemului bugetar a activitatii entitatilor economice

•
•

Formarea unei atitudini pozitive fata de domeniul contabil
Dezvoltarea abilitatii de a analiza fenomenele economice prin valorificarea
informatiilor contabile
Utilizarea tehnologiei si instrumentelor moderne pentru procesarea de informatii si
gestionarea bazei de date specifice acticitatilor economico-financiare

•

Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul
general al
disciplinei
7.2 Obiective
specifice

8.

•
•
•
•

•

Familiarizarea cu instrumenetele si modalitatile de lucru specifice domeniului contabil

•

Incurajarea studentilor in aplicarea activitatii de cercetare stiintifica in domeniul
financiar contabil

•

Explicarea conceptelor fundamentale de contabilitate si a etapelor de desfasurare a unei
monografii contabile

•

Cunoasterea, analiza si interpretarea indicatorilor economici ai costurilor complete si
partiale.

Conţinuturi

8.1 Curs

Metode de predare

Observaţii

1.

Delimitari
toretico
conceptuale
privind
contabilitatea manageriala
Conceptii si metode de
organizare a contabilitatii
manageriale
Contabilitatea manageriala a
elaborarii, urmaririi si
controlului bugetului de
venituri si cheltuieli

Prelegere, expunere
interactiva,
problematizare
expunere interactiva,
problematizare

Suport de curs

expunere interactiva,
problematizare

Suport de curs

4.

Contul si dubla inregistrare

Suport de curs

5.

Analiza
contabila
a
operatiilor economice si
financiare.Articolul contabil
si formula contabila
Clasificarea conturilor

expunere interactiva,
problematizare
Prelegere, aplicatii
practice
Prelegere, aplicatii
practice
Prelegere, aplicatii
practice

Suport de curs

2.
3.

6.
7.

Contabilitate aplicata pe
calculator, programul de
contabilitate Win mentor

Suport de curs

Suport de curs

Softul economic Win Mentor

Bibliografie obligatorie

2

1.Dumitru Matis, “Bazele contabilitatii-aspecte teoretice si practice”, Ed. Alma Mater,
Cluj Napoca, 2007;
2. Dumitru Matis, “Contabilitate financiara”, Ed. Alma Mater, Cluj Napoca, 2007;
3. Dumbrava P., Berinde S., Rachisan P.R.,, Batrancea L.M., Pop I., “Contabilitate
manageriala”, Ed. Alma Mater, Cluj Napoca, 2010;
4.Fatacean Gh., “Contabilitate manageriala si control de gestiune”, Ed. Alma Mater, Cluj
Napoca, 2006;
Bibliografie opţională

1.Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.3055/2009, pentru aprobarea Reglementarilor
contabile conforme cu directivele europene, publicat in Monitorul oficial al Romaniei,
nr.766/10.11.2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
2.Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990, privind societatile comerciale, republicata in
Monitorul oficial al Romaniei, Partea I, nr.1066/17 noiembrie 2004, cu modificarile si
completarile ulterioare;
3. Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata in Monitorul oficial al Romaniei, Partea I,
nr.454 din 18 iunie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea nr.571 din 22 decembrie 2003, privind Codul fiscal, republicata in Monitorul
oficial al Romaniei, Partea I, nr.927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile
ulterioare:Titlul I-Dispozitii generale, Titlul II-Impozitul pe profit;
5.Standardele Internationale de Raportare Financiara, Editia 2011, emise de Consiliul
pentru Standardele Internationale de Contabilitate (IASB), Editura CECCAR – Cadrul
general,.
8.2 Seminar/laborator

Metode de predare

Observaţii

1.

Delimitari teoretico
conceptuale privind
contabilitatea manageriala
Concepti si modele de
organizare a contabilitatii
manageriale
Contabilitatea manageriala a
elaborarii, urmaririi si
controlului bugetului de
venituri si cheltuieli

Prelegere, aplicatii
practice, studiu de
caz
Prelegere, aplicatii
practice, studiu de
caz
Prelegere, aplicatii
practice, studiu de
caz

Cadrul legislativ

4.

Contul si dubla inregistrare

Cadrul legislativ

5.

Analiza contabila a
operatiilor economice si
financiare.Articolul contabil
si formula contabila
Clasificarea conturilor

Prelegere, aplicatii
practice, studiu de
caz
Prelegere, aplicatii
practice

2.
3.

6.

Cadrul legislativ
Cadrul legislativ

Monografie contabila
Softul economic Win Mentor

7.

Contabilitate aplicata pe
calculator, programul de
contabilitate Win mentor

Prelegere, aplicatii
practice, studiu de
caz
Prelegere, aplicatii
practice, studiu de
caz

Monografie contabila
Softul economic Win Mentor

8.

Contabilitate aplicata pe
calculator, programul de
contabilitate Win mentor

Prelegere, aplicatii
practice, studiu de
caz

Monografie contabila
Softul economic Win Mentor

9.

Contabilitate aplicata pe

Prelegere, aplicatii

Monografie contabila

Monografie contabila
Softul economic Win Mentor
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calculator, programul de
contabilitate Win mentor

practice, studiu de
caz

Softul economic Win Mentor

10. Contabilitate aplicata pe
calculator, programul de
contabilitate Win mentor

Prelegere, aplicatii
practice, studiu de
caz

Monografie contabila
Softul economic Win Mentor

11. Contabilitate aplicata pe
calculator, programul de
contabilitate Win mentor

Prelegere, aplicatii
practice, studiu de
caz

Monografie contabila
Softul economic Win Mentor

12. Contabilitate aplicata pe
calculator, programul de
contabilitate Win mentor

Prelegere, aplicatii
practice, studiu de
caz

Monografie contabila

13. Contabilitate aplicata pe
calculator, programul de
contabilitate Win mentor

Prelegere, aplicatii
practice, studiu de
caz

Monografie contabila

Bibliografie

1.Dumitru Matis, “Bazele contabilitatii-aspecte teoretice si practice”, Ed. Alma Mater,
Cluj Napoca, 2007;
2. Dumitru Matis, “Contabilitate financiara”, Ed. Alma Mater, Cluj Napoca, 2007;
3.Dumbrava P., Berinde S., Rachisan P.R.,, Batrancea L.M., Pop I., “Contabilitate
manageriala”, Ed. Alma Mater, Cluj Napoca, 2010;
4.Fatacean Gh., “Contabilitate manageriala si control de gestiune”, Ed. Alma Mater, Cluj
Napoca, 2006;
5.Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.3055/2009, pentru aprobarea Reglementarilor
contabile conforme cu directivele europene, publicat in Monitorul oficial al Romaniei,
nr.766/10.11.2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
6.Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990, privind societatile comerciale, republicata in
Monitorul oficial al Romaniei, Partea I, nr.1066/17 noiembrie 2004, cu modificarile si
completarile ulterioare;
7. Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata in Monitorul oficial al Romaniei, Partea I,
nr.454 din 18 iunie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. Legea nr.571 din 22 decembrie 2003, privind Codul fiscal, republicata in Monitorul
oficial al Romaniei, Partea I, nr.927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile
ulterioare:Titlul I-Dispozitii generale, Titlul II-Impozitul pe profit;
9.Standardele Internationale de Raportare Financiara, Editia 2011, emise de Consiliul
pentru Standardele Internationale de Contabilitate (IASB), Editura CECCAR – Cadrul
general,.
9.

Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptarile reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

•

....

10. Evaluare

Tip de activitate
10.4. Curs

10.1. Criterii de evaluare
5 p la testul
4 p testul II

I

10.2. Metode de

10.3. Pondere

evaluare

din nota finală

test I

50%

test II

40%

4

1 p prezenţă cu participare la activităţi

participare activa

10%

participare activa

-

(7 prezenţe)
10.5. Seminar/
laborator

- 1 p prezenţă cu participare la
activităţi (7 prezenţe)

10.6. Standard minim de performanţă – 2,5 p la testul, 2 p temă
•

Min. 5 puncte din max. 10 p, minim 2,50 puncte la testul.

Data completării:
28.08.2014
Data avizării in catedră
.................................

Semnătura titularului de curs:
..................................................

Semnătura titularului de seminar:
....................................................

Semnătura Şefului de departament/ catedră
....................................................................

5

