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FIȘA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 
1.2 Facultatea        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 și Informatică de Gestiune 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei              Contabilitate de gestiune 
2.2 Titularul activităţilor de curs    Conf. univ. dr. Adrian Moroșan 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Nicolae Eșanu 
2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de 

evaluare 
Continuă 2.7 Regimul 

disciplinei: 
obligatorie 

DD 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână          4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp                                                            ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe                             29 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe teren                                                                            10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   22 
Tutoriat 4 
Examinări 4 
Alte activităţi  - 
3.7 Total ore studiu individual      69 
3.9 Total ore pe semestru            125 
3.10 Numărul de credite              5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum         Bazele contabilității 
4.2 de competenţe          

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a                                     
cursului                  

● nu se vor utiliza telefoanele mobile în timpul activităţilor 
didactice; 
● nu se va discuta cu colegii în timpul activitaţilor didactice 
decât în cadru organizat; 
● nu se va intra/ieşi în/din sală în timpul activităţilor didactice 

5.2. de desfăşurare a                                    
seminarului/laboratorului 

● nu se vor utiliza telefoanele mobile în timpul activităţilor 
didactice; 
● nu se va discuta cu colegii în timpul activitaţilor didactice 
decât în cadru organizat; 
● nu se va intra/ieşi în/din sală în timpul activităţilor didactice 
● termenul predării proiectelor de seminar este stabilit de 
titular de comun acord cu studenţii. Nu se vor accepta cererile 
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de amânare pe motive altfel decât obiectiv întemeiate. 
    

6. Competenţele specifice acumulate 
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 Să cunoască terminologia utilizată în Contabilitatea de Gestiune; 
 Să demonstreze capacitatea de utilizare adecvată a noţiunilor din Contabilitatea de 

Gestiune; 
 Să înţeleagă importanţa studiilor de caz în Contabilitatea de Gestiune; 
 Să demonstreze capacitatea de analiză şi interpretare a unor situaţii concrete aparute în 

Contabilitate; 
 Să își însușească abilităţi de raţionare, analiză şi evaluare a unor speţe des întâlnite din 

punct de vedere contabil; 
 Să adopte o strategie generală de evaluare pe baza argumentelor pro şi contra; 
 Să dezvolte deprinderi de utilizare corectă a instrumentelor gândirii în viaţa de zi cu zi: 

puterea de discernământ, luarea deciziei, susţinerea unui punct de vedere ş.a;  
 Să identifice și să aleagă metodele optime de soluţionare a problemelor de 

contabilitate; 
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  Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată și aplicarea 
de tehnici de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei; 

 Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei 
strategii de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă; 

 Identificarea oportunităților de formare continua și valorificare eficientă a resurselor și 
tehnicilor  de învățare pentru propria dezvoltare. 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei ●  familiarizarea cu principalele aspecte, concepte şi practici 
referitoare la Contabilitatea de Gestiune 

7.2 Obiectivele specifice             ●  familiarizarea studenţilor cu concepte ale gândirii teoretice şi 
aplicative necesare  ţinerii contabilităţii de gestiune în cadrul 
entităţii economice în condiţiile specifice economiei de piaţă; 
●  pregătirea viitorilor specialişti astfel încât aceştia să dispună 
de cunoştinţele necesare pentru a putea, organiza, conduce şi 
controla contabilitatea de gestiune a entităţilor economice în 
deplină concordanţă cu teoriile actuale, cu prevederile legale şi 
cu normele generale stabilite de organele competente. 

 
 
 
 

    
8. Conţinuturi 

8.1 Curs                              Metode de predare Observaţii 
Introducere în contabilitatea de gestiune. Reglementări legale. Sisteme 
de organizare. Obiective. Costul si cheltuiala – definiții și tipuri. 

prelegere 2 ore 
prelegere 

Reguli de funcționare a principalelor conturi de gestiune. prelegere 2 ore 
prelegere 

Procedee de repartizare a cheltuielilor indirecte. Procedeul 
suplimentării în varianta coeficientului unic. Procedeul suplimentării în 
varianta coeficienților de suplimentare diferențiați. Procedeul 

prelegere 4 ore 
prelegere 
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suplimentării în varianta coeficienților de suplimentare selectivi. 
Procedeul suplimentării în varianta cifrelor relative de structură. 
Procedee de delimitare a cheltuielilor de producție în variabile și 
fixe. Procedeul celor mai mici pătrate. Procedeul punctelor de maxim și 
de minim. 

prelegere 2 ore 
prelegere 

Procedee de evaluare și calculație a costurilor privind producția de 
fabricație interdependentă. Procedeul reiterării. Procedeul algebraic. 

prelegere 4 ore 
prelegere 

Procedee de calculație a costurilor unitare ale producției de bază. 
Procedeul diviziunii simple. Procedeul cantitativ. Procedeul indicilor de 
echivalență simpli. Procedeul indicilor de echivalență complecși. 
Procedeul indicilor de echivalență agregați. Procedeul valorii rămase. 

prelegere 4 ore 
prelegere 

Metode de calculație absorbante. Metoda globală. Metoda pe comenzi. prelegere 4 ore 
prelegere 

Metode de calculație absorbante. Metoda pe faze. prelegere 2 ore 
prelegere 

Metode de calculație parțiale. Metoda direct costing (metoda costurilor 
variabile).  

prelegere 2 ore 
prelegere 

Metode de calculație parțiale. Metoda costurilor directe. . prelegere 2 ore 
prelegere 

Bibliografie 
 Eșanu, Nicolae, Țăran-Moroșan, Adrian – Aplicații practice de contabilitate de gestiune, Ed. 

Psihomedia, Sibiu, 2010 
 Man, Mariana, Contabilitate de gestiune, Ed. Focus, Petroșani, 2003 
 Moisescu, Florentina, Anghel, Oana, Contabilitate de gstiune: Note de curs, Ed. Universității 

Dunărea de Jos, Galați, 2000 
 Moroșan, Adrian – Costurile – componente, sferă de cuprindere, metode și procedee de 

calculație, ediția a doua, Ed. Universității “Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2014 
 Radu, Mariana – Contabilitate de gestiune, Ed. Bibliotheca, Târgoviște, 2010 

8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observaţii 
Introducere în contabilitatea de gestiune. 
Reglementări legale. Sisteme de organizare. 
Obiective. Costul si cheltuiala – definiții și tipuri. 

Dezbatere 2 ore 

Reguli de funcționare a principalelor conturi de 
gestiune. 

Studii de caz 2 ore  

Procedee de repartizare a cheltuielilor indirecte. 
Procedeul suplimentării în varianta coeficientului 
unic. Procedeul suplimentării în varianta coeficienților 
de suplimentare diferențiați. Procedeul suplimentării 
în varianta coeficienților de suplimentare selectivi. 
Procedeul suplimentării în varianta cifrelor relative de 
structură. 

Studii de caz 4 ore  

Procedee de delimitare a cheltuielilor de producție 
în variabile și fixe. Procedeul celor mai mici pătrate. 
Procedeul punctelor de maxim și de minim. 

Studii de caz 2 ore  

Procedee de evaluare și calculație a costurilor 
privind producția de fabricație interdependentă. 
Procedeul reiterării. Procedeul algebraic. 

Studii de caz 4 ore  

Procedee de calculație a costurilor unitare ale 
producției de bază. Procedeul diviziunii simple. 
Procedeul cantitativ. Procedeul indicilor de 
echivalență simpli. Procedeul indicilor de echivalență 

Studii de caz 4 ore 
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complecși. Procedeul indicilor de echivalență agregați. 
Procedeul valorii rămase. 
Metode de calculație absorbante. Metoda globală. 
Metoda pe comenzi. 

Studii de caz 4 ore 

Metode de calculație absorbante. Metoda pe faze. Studii de caz 2 ore  
Metode de calculație parțiale. Metoda direct costing 
(metoda costurilor variabile).  

Studii de caz 2 ore 

Metode de calculație parțiale. Metoda costurilor 
directe. . 

Studii de caz 2 ore 

Bibliografie 
 Eșanu, Nicolae, Țăran-Moroșan, Adrian – Aplicații practice de contabilitate de gestiune, Ed. 

Psihomedia, Sibiu, 2010 
 Man, Mariana, Contabilitate de gestiune, Ed. Focus, Petroșani, 2003 
 Moisescu, Florentina, Anghel, Oana, Contabilitate de gstiune: Note de curs, Ed. Universității 

Dunărea de Jos, Galați, 2000 
 Moroșan, Adrian – Costurile – componente, sferă de cuprindere, metode și procedee de 

calculație, ediția a doua, Ed. Universității “Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2014 
 Radu, Mariana – Contabilitate de gestiune, Ed. Bibliotheca, Târgoviște, 2010 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
În vederea schiţării conţinuturilor, alegerii metodelor de predare/învăţare titularii disciplinei au avut 
discuţii cu cadre didactice din domeniu şi cu angajatori reprezentativi în domeniul contabilităţii de 
gestiune. Discuţiile au vizat identificarea nevoilor şi aşteptărilor angajatorilor din domeniu şi 
coordonarea cu alte programe similare din cadrul altor instituţii de învăţământ superior.      

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din                                             
nota finală 

10.4 Curs              Cunoaşterea 
terminologiei utilizate 
în Contabilitatea de 
Gestiune 

Examen 50% 

 Capacitatea de utilizare 
adecvată a noţiunilor 
Contabilităţii de 
Gestiune. 

 Înţelegerea importanţei 
studiilor de caz pentru 
Contabilitatea de 
Gestiune. 

10.5 Seminar/laborator Însuşirea problematicii 
tratate la curs şi 
seminar. 

Testări pe parcurs 50% 

Capacitatea de a utiliza 
corect metodele, 
modelele şi 
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instrumentele studiate. 
10.6 Standard minim de performanţă   
Îndeplinirea a jumătate dintre cerinţele impuse atât pentru evaluarea finală cât şi în timpul 
semestrului. 
 
                                 

 
 
Data completării      Semnătura titularului de curs     Semnătura titularului de seminar 
01.10.2016  ............................       ............ 
 
 
Data avizării în departament                Semnătura şefului departamentului 
   0.10.2016                ............. 

 


