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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    Finanțe-Contabilitate 
1.4 Domeniul de studii                 Contabilitate 
1.5 Ciclul de studii                   Licență 
1.6 Programul de studii    Contabilitate și informatică de gestiune 
 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei              CONTROL FINANCIAR 
2.2 Titularul activităţilor de curs    Conf. univ.dr. Cornel Nicolae Jucan 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Cornel Nicolae Jucan 
2.4 Anul de 
studiu:  

III 2.5 Semestrul: II 2.6 Tipul de 
evaluare:  

E 2.7 Regimul 
disciplinei: 
obligatorie (DD) 

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

3.1 Număr de ore pe 
săptămână          

3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

42 din care: 3.2 curs 28 3.3 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp                                                            ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe                             24 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe 
teren                                                                             

24 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   24 
Tutoriat 3 
Examinări 2 
Alte activităţi ..................................                                      6 
3.7 Total ore studiu individual      83 
3.9 Total ore pe semestru            125 
3.10 Numărul de credite              5 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum        Contabilitate,  comunicare, contabilitate managerială, finanţe, 

fiscalitate, management, sisteme informatice 
4.2 de competenţe        Abilităţi de cercetare, creativitate, capacitatea de a rezolva 

probleme şi de a pune în practică cunoştinţele dobândite 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfăşurare a                                     Studenții nu se vor prezenta la prelegeri și seminarii cu telefoanele 
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cursului                  mobile deschise. De asemenea, nu vor fi tolerate convorbirile 
telefonice în timpul cursului, nici părăsirea de către studenți a sălii de 
curs în vederea preluării apelurilor telefonice personale; 
Nu va fi tolerată întârzierea studenților la curs și seminar întrucât 
aceasta se dovedește disruptivă la adresa procesului educațional. 

5.2. de desfăşurare a                                    
seminarului/laboratorului 

Termenul predării lucrărilor de seminar este stabilit de titular de 
comun acord cu studenții. Nu se vor accepta cererile de amânare a 
acestora pe motive altfel decât obiectiv întemeiate. De asemenea, 
pentru predarea cu întârziere a lucrărilor de seminar/laborator, 
lucrările vor fi depunctate cu 1 pct./zi de întârziere. 

 
6. Competenţele specifice acumulate 

C
om

pe
te

nț
e 

 
pr

of
es

io
na

le
 

 Derularea operaţiunilor specifice controlului financiar-contabil . Identificarea si 
descrierea  conceptelor, teoriilor şi modelelor de bază utilizate în controlul financiar-
contabil 

 Explicarea  conceptelor, teoriilor şi modelelor de bază utilizate în controlul financiar-
contabil. Aplicarea metodelor, tehnicilor  şi procedurilor de control financiar - contabil   

 Evaluarea critică  (controlul de calitate) a  activităţilor  de control  financiar-contabil. 
Elaborarea  unui plan de control financiar-contabil . Aplicarea unui plan de control  

 financiar-contabil şi implementarea acțiunilor si activităților specifice 
 

C
om

pe
te

nț
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 

 Solutionarea in timp real , in conditii de asistenta calificata, a unei probleme 
reale/ipotetice de la locul de munca, respectand normele deontologiei profesionale 

 Realizarea unei lucrari/unui proiect, asumand cu responsabilitate sarcini  specifice  
rolului intr-o echipa plurispecializată 

 Elaborarea si sustinerea cu argumente a aplicarii unui  plan  personal de dezvoltare 
profesionala 

 
  

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

Spotul cursului este concentrat pe specificul controlului financiar care 
acţionează în sfera relaţiilor financiare, fiscale şi de credit, urmărind, 
în principal, aspecte legate de constituirea şi utilizarea fondurilor la 
toate nivelurile economiei naţionale, în condiţii de asigurare a unei 
eficienţe maxime.  
Studenţii vor învăţa că la nivelul firmelor, controlul financiar 
urmăreşte, în principal, elaborarea bugetelor,-în special modul de 
realizare a veniturilor şi cheltuielilor, precum şi execuţia acestora; 
rentabilizarea tuturor activităţilor, produselor, serviciilor şi sectoarelor 
de activitate; sporirea acumulărilor băneşti şi asigurarea capacităţii de 
plată; creşterea resurselor proprii de finanţare, integritatea 
patrimoniului, prevenirea, descoperirea şi recuperarea pagubelor 
suferite; lichidarea cheltuielilor supradimensionate şi neeconomicoase, 
stoparea risipei, respectarea disciplinei financiare şi fiscale. 
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În construcţia cursului, se doreşte punerea studentului în situaţia de a 
emite judecăţi de valoare sau de conformitate, interpretând stările de 
lucruri sau realităţile constatate prin studii de caz reale şi printr-o 
raportare continuă a acestora la obiectivele de atins, la normele fixate 
anticipat sau regulile de desfăşurare prestabilite. 

7.2 Obiectivele 
specifice             

1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a 
noţiunilor specifice disciplinei) 

 utilizarea corectă a termenilor de specialitate 
 definirea/nominalizarea de concepte 
 cunoştinţe generale de bază, precum şi necesare 

profesiunii/disciplinei 
 capacitatea de adaptare la noi situaţii 

2. Explicare şi interpretare(explicarea şi interpretarea unor idei, 
proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale 
disciplinei) 

 generalizarea, particularizarea 
 realizarea de conexiuni între rezultate 
 argumentarea unor enunţuri 
 capacitatea de organizare şi planificare 
 capacitatea de analiză şi sinteză 

3. Instrumental-aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea 
activităţilor practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi 
instrumente de investigare şi de aplicare) 

 descrierea unor stări, sisteme, procese, fenomene 
 capacitatea de a transpune în practică cunoştinţele dobândite 
 abilităţi de cercetare, creativitate 

capacitatea de a soluţiona probleme 
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă 
de domeniul ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe 
valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori 
culturale, morale şi civice / valorificarea optimă şi creativă a 
propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în 
dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / 
angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane / instituţii cu 
responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare 
profesională) 

 reacţia pozitivă la sugestii, cerinţe, sarcini didactice, satisfacţia 
de a răspunde 

 implicarea în activităţi ştiinţifice în legătură cu disciplina 
 acceptarea unei valori atribuite unui comportament 
 capacitatea de a avea un comportament etic 
 abilitatea de a colabora cu specialităţi din alte domenii 
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8. Conţinuturi 
 
8.1 Curs                              Metode de predare Observaţii 
1. Noțiuni preliminare 
referitoare la controlul 
economic-financiar și 
expertiza contabilă 

Activ-participativă 
asistată de calculator 

Extinderea metodelor de căutare și 
de identificare a cunoștințelor 

2. Tipologia controlului 
economic și financiar 

Activ-participativă 
asistată de calculator 

Cultivarea metodelor de 
autoeducație permanentă 

3. Strategia de control și 
gestiunea economică și 
financiară a firmei 

Activ-participativă 
asistată de calculator 

Adecvarea metodelor la realitatea 
existentă 

4. Controlul intern, sistem 
unitar de stăpânire și apărare 
a firmei 

Activ-participativă 
asistată de calculator 

Înnoirea și modernizarea metodelor 
de predare 

5. Esența și particularitățile 
controlului de gestiune 

Activ-participativă 
asistată de calculator 

Învățare prin rezolvare de probleme 
și analiza unor situații din realitate 

6. Interacțiunea controlului de 
gestiune cu celelalte forme de 
control intern 

Activ-participativă 
asistată de calculator 

Discuții despre cunoștințe 
noi/cunoștințe anterioare 

7. Controlul financiar de stat Activ-participativă 
asistată de calculator 

Discuții despre confirmări/infirmări 

8.  Finalizarea acțiunilor de 
control financiar 

Activ-participativă 
asistată de calculator 

Promovarea învățării prin cercetare 

9. Controlul financiar suprem 
în statul de drept 

Activ-participativă 
asistată de calculator 

Discuții despre cunoștințe 
noi/cunoștințe anterioare 

10. Valorificarea constatărilor 
Curții de Conturi a României 
pe calea rapoartelor publice 

Activ-participativă 
asistată de calculator 

Învățare prin rezolvare de probleme 
și analiza unor situații din realitate 

11. Legislația în domeniul 
controlului financiar din 
România 

Activ-participativă 
asistată de calculator 

Discuții despre cunoștințe 
noi/cunoștințe anterioare 

12. Studii de caz și teme 
pentru referate 

Activ-participativă 
asistată de calculator 

Analiza unor situații din realitate 

Bibliografie 
 Bostan, I, (2010), Performanța controlului financiar, Economie teoretică și aplicată, vol. 

XVII, No. 7 (548), pp. 66-73, http://store.ectap.ro/articole/485_ro.pdf 
 Bostan, I, (2010), Controlul financiar al afacerilor, Ed. Universul juridic 
 Hotararea Guvernului nr. 1.151/27.11.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune, 
http://blogcontabil.ro/a/Articole/Contabil_de_la_9_la_5/1147/Norme_privind_organizare
a_si_exercitarea_controlului_financiar_de_gestiune.html 

 HG Nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea ANAF în MO Nr. 473/30 iulie 2013 
 Ionescu, L.,(2009),Control financiar-fiscal şi audit,, Ed. Ars Academica, Bucureşti 
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 Jucan, C.,N.,(2009),Control financiar-fiscal – suport de curs, pentru anul III CIG, Ed. 
Alma Mater, Sibiu 

 Jucan, C.,N., (2009), Control financiar-fiscal - Suport de curs, Editura ALMA MATER, 
Sibiu 

 Jucan C.,N., Petraşcu D., (2012), Problematica de ansamblu a controlului şi auditului 
intern, Editura ALMA MATER, Sibiu 

 Ministerul Finantelor Publice, Manual de control financiar preventiv, 
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/control_prev/manuale/manual_contr_prev.pdf 

 MFP, (2014), Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului 
financiar preventiv din 11.07.2014, http://lege5.ro/Gratuit/gqydcnjzgu/normele-
metodologice-generale-referitoare-la-exercitarea-controlului-financiar-preventiv-din-
11072014 

 MFP, (2014), Manual de control financiar preventiv, 
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/control_prev/manuale/manual_contr_prev.pdf 

 Munteanu, V, (coordonator), (2014), Controlul financiar-contabil la întreprinderile și 
instituțiile publice. Teorie și practică. Concepte, metodologie, reglementări, cazuri 
aplicative, Editura Universitară 

 Ordinul MFP nr. 1139/2015 - modificarea Ordinului MFP nr. 923/2014 - aprobarea 
Normelor referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului de norme 
pentru desfasurarea activitatii de control financiar preventiv propriu, 
http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_41606/Ordinul-MFP-nr-1139-2015-
modificarea-Ordinului-MFP-nr-923-2014-aprobarea-Normelor-referitoare-la-exercitarea-
controlului-financiar-preventiv-si-a-Codului-de-norme-pentru-desfasurarea-activitatii-de-
control-financiar-preventiv-propriu.html 

 Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor 
publice, http://www.ccdmures.ro/Ordin400-2015.pdf 

 Ordinul MFP nr. 1139/2015 – modificarea Ordinului MFP nr. 923/2014 – aprobarea 
Normelor referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului de norme 
pentru desfăşurarea activităţii de control financiar preventiv propriu 

 OUG nr. 2/2015 care modifică OUG nr. 119 / 1999, 
http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_40110/OUG-nr-2-2015-modificarea-si-
completarea-unor-acte-normative-precum-si-alte-masuri.html 

 OG Nr. 74/2013 privind reorganizarea ANAF 
 ORDINUL nr. 923 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale 

referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme 
profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv 
propriu, oot.ro/cdownloads/files/file_50f529a847f51e  

 Sgardea, F., M., (2014), Control financiar și expertiză contabilă, Editura ASE 
 Staicu, E, (2012), Controlul financiar de gestiune, http://legestart.ro/controlul-financiar-

de-gestiune/ 
8.2 Seminar            Metode de predare Observaţii 
1. Definirea și caracteristicile controlului financiar Activ-participativă 

asistată de 
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calculator 
2. Clasificarea și tipologia controlului economic și 
financiar 

Activ-participativă 
asistată de 
calculator 

 

3. Strategii de control. Studii de caz Activ-participativă 
asistată de 
calculator 

 

4. Problematica de ansamblu a controlului 
financiar 

Activ-participativă 
asistată de 
calculator 

 

5. Intercțiunea controlului de gestiune cu celelalte 
forme de control intern  

Activ-participativă 
asistată de 
calculator 

 

6. Tipurile de control fiscal Activ-participativă 
asistată de 
calculator 

 

7. Programarea și organizarea activității de control 
fiscal 

Activ-participativă 
asistată de 
calculator 

 

8. Organizarea și desfășurarea acțiunilor de control 
financiar operativ și inopinat. Studii de caz 

Activ-participativă 
asistată de 
calculator 

 

9. Finalizarea acțiunilor de control financiar Activ-participativă 
asistată de 
calculator 

 

10. Eficiența activității de control financiar Activ-participativă 
asistată de 
calculator 

 

11. Locul și rolul instituțiilor supreme de control 
financiar în statul de drept 

Activ-participativă 
asistată de 
calculator 

 

12. Valorificarea constatărilor Curții de Conturi a 
României 

Activ-participativă 
asistată de 
calculator 

 

Bibliografie 
 Bostan, I, (2010), Performanța controlului financiar, Economie teoretică și aplicată, vol. 

XVII, No. 7 (548), pp. 66-73, http://store.ectap.ro/articole/485_ro.pdf 
 Bostan, I, (2010), Controlul financiar al afacerilor, Ed. Universul juridic 
 Hotararea Guvernului nr. 1.151/27.11.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune, 
http://blogcontabil.ro/a/Articole/Contabil_de_la_9_la_5/1147/Norme_privind_organizarea
_si_exercitarea_controlului_financiar_de_gestiune.html 

 HG Nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea ANAF în MO Nr. 473/30 iulie 2013 
 Ionescu, L.,(2009),Control financiar-fiscal şi audit,, Ed. Ars Academica, Bucureşti 



 

 

Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 
Facultatea de Științe Economice 

7 
 

 Jucan, C.,N.,(2009),Control financiar-fiscal – suport de curs, pentru anul III CIG, Ed. Alma 
Mater, Sibiu 

 Jucan, C.,N., (2009), Control financiar-fiscal - Suport de curs, Editura ALMA MATER, 
Sibiu 

 Jucan C.,N., Petraşcu D., (2012), Problematica de ansamblu a controlului şi auditului 
intern, Editura ALMA MATER, Sibiu 

 Ministerul Finantelor Publice, Manual de control financiar preventiv, 
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/control_prev/manuale/manual_contr_prev.pdf 

 MFP, (2014), Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului 
financiar preventiv din 11.07.2014, http://lege5.ro/Gratuit/gqydcnjzgu/normele-
metodologice-generale-referitoare-la-exercitarea-controlului-financiar-preventiv-din-
11072014 

 MFP, (2014), Manual de control financiar preventiv, 
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/control_prev/manuale/manual_contr_prev.pdf 

 Munteanu, V, (coordonator), (2014), Controlul financiar-contabil la întreprinderile și 
instituțiile publice. Teorie și practică. Concepte, metodologie, reglementări, cazuri 
aplicative, Editura Universitară 

 Ordinul MFP nr. 1139/2015 - modificarea Ordinului MFP nr. 923/2014 - aprobarea 
Normelor referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului de norme 
pentru desfasurarea activitatii de control financiar preventiv propriu, 
http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_41606/Ordinul-MFP-nr-1139-2015-
modificarea-Ordinului-MFP-nr-923-2014-aprobarea-Normelor-referitoare-la-exercitarea-
controlului-financiar-preventiv-si-a-Codului-de-norme-pentru-desfasurarea-activitatii-de-
control-financiar-preventiv-propriu.html 

 Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor 
publice, http://www.ccdmures.ro/Ordin400-2015.pdf 

 Ordinul MFP nr. 1139/2015 – modificarea Ordinului MFP nr. 923/2014 – aprobarea 
Normelor referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului de norme 
pentru desfăşurarea activităţii de control financiar preventiv propriu 

 OUG nr. 2/2015 care modifică OUG nr. 119 / 1999, 
http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_40110/OUG-nr-2-2015-modificarea-si-
completarea-unor-acte-normative-precum-si-alte-masuri.html 

 OG Nr. 74/2013 privind reorganizarea ANAF 
 ORDINUL nr. 923 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale 

referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme 
profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv 
propriu, oot.ro/cdownloads/files/file_50f529a847f51e 

 Sgardea, F., M., (2014), Control financiar și expertiză contabilă, Editura ASE 
 Staicu, E, (2012), Controlul financiar de gestiune, http://legestart.ro/controlul-financiar-de-

gestiune/ 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
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Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din tara și 
din străinătate. Pentru o mai buna adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au 
avut loc întalniri atât cu reprezentaţi ai mediului de afaceri cât și cu alți profesori din domeniu 
care au vizat identificarea nevoilor și așteptărilor angajatorilor din domeniu și coordonarea cu 
alte programe similare din cadrul altor instituții de învățământ superior. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate        10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 
evaluare 

10.3 
Pondere 
din                                                         
nota finală     

10.4 Curs              Cunoaştereaterminologiei utilizate în 
Controlul financiar 

 Capacitatea de utilizare adecvată a 
noţiunilor, metodelor și procedurilor de 
Control financiar 

 Înţelegerea importanţei studiilor de caz în 
judecata morală. 

 Capacitatea de a construi tipurile de 
argumente pro și contra studiate 

Examen și 
susținere referate 

80% 

10.5 Seminar  Însuşirea problematicii tratate la curs şi 
seminar; 

 Capacitatea de a utiliza corect metodele, 
modelele şi procedurile de control 
financiar 

 Identificarea structurii argumentative a 
unei situaţii dilematice; 

 Evaluarea argumentelor proprii sau 
susţinute de alţii; 

 Capacitatea de a elabora studii de caz şi de 
a efectua controale  financiare 

Prezentare 
portofoliu 
(prezență, 
participare, etc) 

20% 

10.6 Standard minim de performanţă                                                        
 Cunoaşterea în linii mari a contextului impunerii metodelor și procedurilor profesionale de 

control financiar la nivel teoretic și practic 
 Identificarea structurii argumentative  pentru emiterea  unei opinii fără rezervă  în controlul 

financiar 
 
 
Data completării Semnătura titularului de curs     Semnătura titularului de seminar 
28.09.2016        ............................       ............ 
 
Data avizării în departament    Semnătura directorului de departament 
03.10.2016                             ............. 


