FIŞA DISCIPLINEI*
1. Date despre program
Instituţia de
învăţământ superior
Facultatea
Departament
Domeniul de studiu
Ciclul de studii
Specializarea
2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Codul cursului

Tipul de evaluare

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Facultatea de Științe Economice

Finanțe Contabilitate
Contabilitate
Master
Expertiză contabilă și audit

Doctrină și deontologie profesională
Tipul cursului

An de studiu

Semestrul

Număr de
credite
8

I
1
Categoria formativă a disciplinei
(DF=fundamentală.; DD=domeniu; DS=specialitate;
DC=complementară)

Examen
Titular activităţi curs
Conf. univ. dr. Daniela Petrașcu
Titular activităţi seminar /
Conf. univ. dr. Daniela Petrașcu
laborator/ proiect
3. Timpul total estimat
Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – număr de ore pe săptămână
Curs
Seminar
Laborator
Proiect
Total
2
1
3
Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – Total ore din planul de învăţământ
Curs
Seminar
Laborator
Proiect
Total (NOADsem)
24
12
36
Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual
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:
Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )
Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem ) = nr. credite x 25
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Discipline necesar
a fi promovate
anterior
Competențe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
conform programulu de activitate
De desfăşurare a cursului

Nr.ore
64
40
40
10
10
164
200

De desfăşurare a sem/lab/pr

Studenții vor respecta intocmai programarea transmisa pentru prezentarea
proiectelor in cadrul seminarului

6. Competenţe specifice acumulate

Competenţe profesionale

Competenţe transversale

- Fundamentarea ştiinţifică a deciziilor privind relaţiile cu mediul extern – prin
identificarea, analiza şi interpretarea informaţiilor care privesc interacţiunea
dintre firmă şi instituţiile publice
- Elaborarea, analiza şi verificarea situaţiilor financiare în condiţiile
internaţionalizării afacerilor și respectării eticii profesionale
- Elaborarea şi implementarea principiilor şi metodelor privind
obiectivitatea, integritatea, confidențialitatea și perfecționarea continuă
- Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul
propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă
- Identificarea şi definirea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă
plurispecializată şi autocondusă şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă
eficientă în cadrul echipei
- Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a
resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al disciplinei identificarea termenilor şi noţiunilor specifice doctrinei și
deontologiei profesionale
Obiectivele specifice
perceperea relaţiilor, conexiunilor şi dependenţelor existente în
etica profesională
8. Conţinuturi
Curs
Nr. ore
Curs 1 Doctrină și deontologie profesională. Elemente de bază: definire, concept, cadru 2
Curs 2
Curs 3
Curs 4
Curs 5
Curs 6
Curs 7
Curs 8
Curs 9
Curs 10
Curs 11
Curs 12

legislativ
Profesia contabilă: concept, structură rol și mod de reglementare
Organizarea profesiei contabile la nivel național și internațional
Standardele internaționale ale profesiei contabile
Standardele internaționale de educație, calitate și etică.
Standardele internaționale de contabilitate
Standardele internaționale de audit
Etica în profesia contabilă.
Principiile etice ale profesiei contabile: integritate, obiectivitate
Principiile etice ale profesiei contabile: competență profesională și prudență.
confidențialitate și profesionalism. Independența.
Obligațiile organismelor profesionale
Organizarea și exercitarea profesiei contabile în România

Total ore curs:
Seminar/Laborator
Cunoaştere: concept, definiţie, legislație
Sem 1
Profesia contabilă: posibilități de organizare și dezvoltare în România
Sem 2
Profesia contabilă: posibilități de organizare și dezvoltare la nivel internațional
Sem 3
Studiu de caz: integritate profesională
Sem 4
Studiu de caz: competență profesională
Sem 5
Studiu de caz: obiectivitate
Sem 6
Studiu de caz: prudență
Sem 7

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
24
Nr. ore
1
1
1
1
1
1
1

Sem 8
Sem 9
Sem 10
Sem 11
Sem 12

Studiu de caz: profesionalism
Studiu de caz: independență
Standarde profesionale la nivel înalt
Contabil autorizat/expert contabil: o profesie excesiv reglementată
Prezentare proiecte

Total ore seminar/laborator

1
1
1
1
1
12

Metode de predare
Prelegere / dezbatere
Bibliografie

Referinţe
bibliografice
recomandate

Referinţe
bibliografice
suplimentare

Costea M., Inspecție fiscală, Reglementare, Doctrină, Jurisprudență, Ediția a 2a, Ed.
CHBeck, 2011;
Diaconu Gh, Doctrină contabilă și deontologie profesională, Ed. Bibliotheca, 2009.
Toma M., Potdevin J., “Elemente de doctrină și deontologie a profesiei contabile“, Ed.
CECCAR, București, 2008.
CECCAR, Codul etic al profesioniștilor contabili, ediția a V a , ed. CECCAR, București,
2010
Petraşcu D.,:Metodologia derulării unei misiuni de audit într-o instituție publică; Ed.
Univ. „Lucian Blaga” Sibiu, 2017
Costea M., Inspecție fiscală, Reglementare, Doctrină, Jurisprudență, Ediția a 2a, Ed.
CHBeck, 2011;
Diaconu Gh, Doctrină contabilă și deontologie profesională, Ed. Bibliotheca, 2009.
Ordonața Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a
contabililor autorizați
CECCAR, Codul etic al profesioniștilor contabili, ediția a V a , ed. CECCAR, București,
2010
CECCAR, Colecția Ghid ptr. înțelegerea și aplicarea IAS 1-41, ed. CECCAR, București
2004-2010
CECCAR; Cartea expertului contabil și a contabilului autorizat, ediția a V a, revizuită,
București, 2009.
Jucan N.C., Petraşcu D.: „Problematica de ansamblu a controlului şi auditului intern”, Ed.
Alma Mater, Sibiu, 2011

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Se realizează prin contacte periodice cu aceștia în vederea analizei problemei.
Continutul prezentei fișe este rezultatul consultării informațiilor legate de cerințele mediului de afaceri,
cerințe despre care am luat la cunoștință din:
- presa de specialitate
- contractele încheiate între Universitate și reprezentanții mediului de afaceri
- experiențele discutate cu membrii asociației Alumni
- întâlnirile cu repezentanții mediului de afaceri organizate de Clubul Studenților Economiști
vizită la sediul CECCAR și întâlnire cu profesioniștii contabili.

10. Evaluare
Tip
activitate

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

Ponderea în
nota finală

Obs.**

- Înțelegerea terminologiei
specifice doctrinei și deontologiei
profesionaler;
- Înțelegerea relaţiilor, conexiunilor şi
Curs

dependenţelor existente în etica
profesională;
- Cunoașterea rolului profesionistului
contabil.

Examen

50%

.

Seminar/
Laborator

Capacitatea de a realiza un studiu de
caz pe o temă dată, de a sintetiza
informația și de a răspunde
întrebărilor

Prezentare raport
50%

Standard minim de performanţă
➢ Stăpânirea unui minim de cunoştinţe teoretice cu care s-a operat pe parcursul semestrului;
Prezentarea proiectului și dovedirea faptului ca are un bagaj minim de cunoștințe în urma realizării acestuia.

(*) Fişa disciplinei cuprinde componente adaptate persoanelor cu dizabilităţi, în funcţie de
tipul şi gradul acestora.
(**) CPE – condiţionează participarea la examen; nCPE – nu condiţionează participarea la examen;
CEF - condiţionează evaluarea finală;
Data completării: 25.09.2020......................................
Data avizării în Departament:28.09.2020………………….
Grad didactic, titlul, prenume, numele
Titular curs

Conf. univ. dr. Daniela Petarșcu

Titular seminar/laborator

Conf. univ. dr. Daniela Petarșcu

Director de departament

Lector. univ. dr. Diana Mihaiu

Semnătura

FIŞA DISCIPLINEI*
1. Date despre program
Instituţia de
învăţământ superior
Facultatea
Departament
Domeniul de studiu
Ciclul de studii
Specializarea
2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Codul cursului
CFA
Tipul de evaluare
V
Titular activităţi curs
Titular activităţi seminar /
laborator/ proiect

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Facultatea de Științe Economice
Finanţe-Contabilitate
Contabilitate
Master
Expertiză contabilă şi audit
CONTABILITATE FISCALĂ APROFUNDATĂ
Număr de
Tipul cursului
An de studiu
Semestrul
credite
obligatoriu
I
I
7
Categoria formativă a disciplinei
(DF=fundamentală.; DD=domeniu; DS=specialitate;
DC=complementară)
DD
Lect. univ. dr. Liliana Barbu
Lect. univ. dr. Liliana Barbu

3. Timpul total estimat
Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – număr de ore pe săptămână
Curs
Seminar
Laborator
Proiect
Total
2
1
0
0
3
Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – Total ore din planul de învăţământ
Curs
Seminar
Laborator
Proiect
Total (NOADsem)
28
14
0
0
42
Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual
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:
Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )
Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem ) = nr. credite x 25

Nr.ore
30
40
50
3
10
133
175

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
• Bazele contabilităţii
Discipline necesar
a fi promovate
• Contabilitate financiară
anterior
• Fiscalitate
• utilizarea corectă a conceptelor din domeniul contabil
Competențe
• utilizarea corecta a termenilor de specialitate fiscali
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
- este interzisă utilizarea telefonului mobil pentru conversații in
timpul cursului, mesagerie instant și internet în timpul cursurilor și
seminariilor
- nu se acceptă comportamentul agresiv, insultarea persoanelor și alte
De desfăşurare a cursului
forme de agresiuni verbale sau fizice
- cursul se desfășoară în condiții de ascultare și participare activă la
discuții
- prezența la curs nu este obligatorie și nu condiționază participarea la
examen
- se solicită descarcarea on-line a materialelor puse la dispoziție de
cadrul didactic la începutul semestrului și utilizarea acestora la
De desfăşurare a sem/lab/pr seminarii
- la cursuri și seminarii studenții trebuie să dețină un calculator și
planul general de conturi actualizat 2020
6. Competenţe specifice acumulate
• Perceperea contabilităţii şi a fiscalităţii ca două realităţi ale vieţii
economice practice;
• Intelegerea si explicarea conexiunilor dintre contabilitate si
fiscalitate;
• Identificarea şi definirea conceptelor fundamentale specifice
Competenţe profesionale
contabilităţii fiscale;
• Insusirea si aplicarea tratamentului contabil si fiscal al diferitelor
spete aparute in practica societatilor comerciale;
• Identificarea posibilităţilor de deconectare a contabilităţii de
fiscalitate

•
•
•
Competenţe transversale
•
•
•

Soluţionarea în timp real, în condiţii de independenţă decizională, a
unei probleme contabile/fiscale de la locul de muncă.
Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea
eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria
dezvoltare
Capacitatea de lucru intr-o echipa pluridisciplinata (colaborarea cu
specialisti din alte departamente – resurse umane, productie, vanzari
etc|)
Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale ín
cadrul propriei activitati
Dezvoltarea capacităţii de transpunere ín practică a cunoştinţelor
teoretice dobândite;
Autoevaluarea nevoilor de informare continuă ín vederea adaptării
competenţelor profesionale la dinamica normelor contabile si fiscale

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al disciplinei Intelegerea si identificarea conexiunii dintre contabilitate si
fiscalitate, la un nivel avansat;
Obiectivele specifice
• Să identifice situatiile practice care necesita abordari atat
din punct de vedere contabil, cat si din punct de vedere
fiscal, precum si argumentarea rationala a acestor
abordari
• Să aplice corect tratamentul contabil si fiscal asupra
structurilor patrimoniale ale entitatilor economice,
conform legislatiei in vigoare in tara noastra
• Sa dobandeasca cunostinte aprofundate, complexe, din
domeniu contabilitatii fiscale
8. Conţinuturi
Curs
Curs 1 Interferenta contabilitate – fiscalitate
Curs 2 Reevaluarea activelor imobilizate – implicatii contabile si fiscale
Curs 3 Amortizarea contabila vs amortizarea fiscala
Curs 4 Contabilitatea fiscala a costurilor de finantare
Curs 5 Contabilitatea fiscala a veniturilor si cheltuielilor la calcul impozitului pe profit
Curs 6 Raportari financiar-contabile
Curs 7 Contabilitatea fiscala a concediilor angajatilor
Curs 8 Contabilitatea fiscala a importurilor
Curs 9 Tratamentul contabil si fiscal al contractelor de fiducie
Curs 10 Particularitati contabile si fiscale privind impozitarea nerezidentilor
Curs 11 Particularitati contabile si fiscale privind zilierii
Curs 12 Contabilitatea fiscala a subventiilor
Curs 13 Particularitati contabile si fiscale specifice entitatilor economice cu
responsabilitati fata de Fondul de Mediu
Curs 14 Regimurile speciale de TVA- abordari contabile si fiscale
Total ore curs:

Nr. ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
28

Seminar/Laborator
Sem 1
Declaratiile fiscale – responsabilitatea profesionistului contabil
Sem 2
Tratamentul contabil si fiscal al ajustarilor pentru deprecierea activelor
Sem 3
Aplicatii rezultatul fiscal (cheltuieli cu autovehiculele, cheltuieli de protocol,
cheltuieli cu sponsorizarile – abordare aprofundata)
Sem 4
Lucrari contabile si fiscale privind incheierea exercitiului financiar
Sem 5
Tratamentul contabil si fiscal al avantajelor salariale (bilete de valoare,
participarea salariatilor la profit)
Sem 6
Contabilitatea fiscala a certificatelor verzi
Sem 7
Contabilitatea fiscala a deseurilor
Total ore seminar/laborator

Nr. ore
2
2
4
2
2
1
1
14

Metode de predare
Prelegere, dezbatere, studiu de caz, exemplificare, exercitiu
Bibliografie
•

•

•
Referinţe
bibliografice
recomandate

•
•
•
•
•
•
•
•

Referinţe
bibliografice
suplimentare

•
•

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală ultima actualizare :
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2020 Ediție adnotată cu ordinele
pentru aplicarea Codului de procedură fiscală emise până la data de 03
februarie 2020
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (ultima actualizare : Legea nr. 131
din 15 iulie 2020), Ediție adnotată cu Normele metodologice aprobate prin
H.G. 1/2016, ultima actualizare: Hotărârea Guvernului nr. 340 din 06 mai
2020 precum și cu ordinele pentru aplicarea Codului fiscal emise până la
data de 03 februarie 2020
Ordin Nr. 1802 din 29 decembrie 2014 ‐ Partea I pentru aprobarea
Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale şi
situațiile financiare anuale consolidate (actualizare 2020)
Legea contabilitatii Nr. 82 din 24 decembrie 1991
Lege Nr. 346 din 5 iunie 2002 privind asigurarea pentru accidente de
muncă şi boli profesionale
Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii
Ordonanta urgenta 196/2005 privind Fondul pentru mediu
Ordin nr. 2.206 din 24 iulie 2020 pentru aprobarea Sistemului de raportare
contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici, precum și pentru
completarea unor prevederi contabile
Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare
Legea nr. 52 din 15 aprilie 2011 privind exercitarea unor activitati cu
caracter ocazional desfasurate de zilieri
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea
sistemelor moderne de plată, publicată în Monitorul Oficial nr.
942/23.12.2002, cu modificările și completările ulterioare.
Legea nr. 448/2006 republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap
Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind
operațiunile de încasări și plăți în numerar

•
•
•

•
•
•
•

Lege nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor
Hotărâre Nr. 905/2017 din 14 decembrie 2017 privind registrul general de
evidenţă a salariaţilor
Ordin nr. 233 din 14 martie 2006 pentru aprobarea modelului unic al
certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi
modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se
acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de
sănătate
Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii
energiei din surse regenerabile de energie
Ordonanța de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților
economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale
și întreprinderile familiale.
ORDIN Nr. 170 din 17 februarie 2015 pentru aprobarea Reglementărilor
contabile privind contabilitatea în partidă simplă
Revista CECCAR Business Magazin, accesibila on-line

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Se realizează prin contacte periodice cu aceștia în vederea analizei problemei.
Continutul disciplinei a fost gandit in completarea si detalierea cunostintelor asimilate anterior de
catre studenti, la disciplinele contabilitate si fiscalitate. Mai mult, acesta permite studentilor
abordarea unor teme aprofundate, prin interconectarea contabilitatii cu fiscalitatea, absolut necesare
in activitatea curenta si practica existenta in cadrul unei entitati economice. Contabilitatea fiscala
este omniprezenta in realitatea economica, iar disciplina de fata vine in sprijinul viitorilor
profesionisti, contribuind la o insertie mai buna pe piata muncii. In acest sens, s-au avut in vedere si
cerintele organismului profesional ce permite accesul la profesia de expert contabil.
10. Evaluare
Tip
activitate

Curs

Criterii de evaluare

Capacitatea de a trata o problema
din perspectiva contabila si fiscala
Participare activa
Utilizarea corecta a
rationamentului contabil si fiscal

Seminar/
Laborator
Participare activa
Standard minim de performanţă

Metode de evaluare
Evaluare continua
pe parcursul
semestrului prin
realizarea unui
portofoliu de teme
Prezenta
Evaluare continua
pe parcursul
semestrului prin
realizarea unui
portofoliu de teme
Prezenta

Ponderea în
nota finală

Obs.**

40%

CEF

10%

nCPE

40%

CEF

10%

nCPE

Pentru promovarea examenului este necesara obtinerea notei 5 la evaluarea partiala si continua.
Standardul minim de performanta acopera asimilarea cunostintelor necesare rezolvarii unui studiu
de caz din tematica cursului, studentul utilizeaza corect limbajul de specialitate si dezvolta o
gandire critica specifica domeniului.
Nota la evaluarea continua se calculează prin cumularea punctajelor obținute pentru fiecare temă
realizată și transmisă la termen.
Portofoliul de teme conține 16 teme (10 teme de curs, 6 teme de seminar), fiecare temă valorând
maxim 0,5 puncte in nota finala, cadrul didactic având astfel posibilitatea de a evalua tema cu un
punctaj cuprins între 0,0 – 0,5 p.
Evaluarea punctajelor fiecarei teme alocate se realizează în funcție de îndeplinirea cerințelor
solicitate de cadrul didactic, temele putand fi realizate integral sau partial.
Temele au o frecvența săptămânală și sunt obligatorii, acestea influențând promovarea examenului
și constituind o componentă a notei finale.
Temele trebuie realizate, obligatoriu, pe caiet studențesc A4, cu paginile numerotate cu cifre arabe,
scrise de mână (olograf). Încărcarea lor pe platforma on-line se va realiza în format PDF, dupa ce in
prealabil au fost fotografiate din caiet, in ordinea paginilor.
Temele care vor fi transmise după încheierea termenului de predare nu vor fi luate în considerare si
nici nu pot fi recuperate ulterior.
La cele menționate anterior, se adaugă și o evaluare finală orală în sesiunea de examene.
Prezenta la cursuri si seminarii nu este obligatiorie, dar influenteaza nota finala in procent de 20%.
(*) Fişa disciplinei cuprinde componente adaptate persoanelor cu dizabilităţi, în funcţie de
tipul şi gradul acestora.
(**) CPE – condiţionează participarea la examen; nCPE – nu condiţionează participarea la examen;
CEF - condiţionează evaluarea finală;
Data completării: 25.09.2020
Data avizării în Departament 28.09.2020
Grad didactic, titlul, prenume, numele
Titular curs

Lect. univ. dr. Liliana Barbu

Titular seminar/laborator

Lect. univ. dr. Liliana Barbu

Director de departament

Lect. univ. dr. Diana Marieta Mihaiu

Semnătura

FIŞA DISCIPLINEI*
1. Date despre program
Instituţia de învăţământ
superior
Facultatea
Departament
Domeniul de studiu
Ciclul de studii
Specializarea
2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Codul cursului
3l2jjml
Tipul de evaluare

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Facultatea de Științe Economice
Finanțe-Contabilitate
Contabilitate
Master
Expertiză Contabilă și Audit
CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR SPECIALE
Tipul
Număr de
An de studiu
Semestrul
cursului
credite
DA
I
I
7
Categoria formativă a disciplinei
(DF=fundamentală.; DD=domeniu; DS=specialitate;
DC=complementară)
DD
Dr. Ioana Pop

V
Titular activităţi curs
Titular activităţi seminar /
Dr. Ioana Pop
laborator/ proiect
3. Timpul total estimat
Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – număr de ore pe săptămână
Curs
Seminar
Laborator
Proiect
Total
1
2
3
Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – Total ore din planul de învăţământ
Curs
Seminar
Laborator
Proiect
Total (NOADsem)
14
28
42
Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual
Nr.ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
38
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe
40
teren
Pregătire seminare, teme, referate, portofolii şi eseuri
35
Tutoriat
10
Examinări
10
Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )
133
Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem ) = nr. credite x 25
175
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
• discipline necesar a fi studiate anterior și care fundamentează
Discipline necesar a fi
competențele necesare pentru un parcurs optim al disciplinei:
promovate anterior
„Bazele Contabilității” și „Contabilitate Financiară”;
• stăpânește terminologia de specialitate a contabilității;
Competențe
• aplică adecvat metodologia analizei contabile;
• utilizează coordonatele fundamentale ale contabilității financiare,

•

demonstrând abilități de nivel mediu;
demonstrează capacitate de analiză, abilităţi de raţionare, sinteză
şi evaluare a unor speţe de bază ale contabilității.

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
• necesarul de mijloace și materiale: videoproiector, laptop, tablă,
De desfăşurare a cursului
Google Classroom, Google Hangouts Meet, conexiune la internet;
• necesarul de mijloace și materiale speciale: videoproiector,
De desfăşurare a
laptop, tablă, calculator de birou, fișe de lucru, Google
seminarului
Classroom, Google Hangouts Meet, conexiune la internet;
6. Competenţe specifice acumulate
• CP1 Fundamentarea științifică a deciziilor privind relațiile cu mediul extern – prin
identificarea, analiza și interpretarea informațiilor care privesc interacțiunea dintre
firmă și instituțiile publice:
▪ CP1.3 Aplicarea de modele și instrumente de analiză, evaluare și previziune
pentru identificarea factorilor (interni și externi) care influențează dinamica
proceselor ce se derulează în cadrul firmei și a impactului acestora;
▪ CP1.4 Fundamentarea de studii și analize pentru deciziile strategice, tactice și
curente luate la nivelul firmei;
▪ CP1.5 Analiza critic-constructivă a datelor și informațiilor care privesc
Competenţe
fenomene și procese care au loc la nivelul firmei, în strânsă corelație cu
profesionale
evoluțiile și tendințele mediului extern public;
• CP4 Aplicarea (eficace, eficientă și de manieră integrate) unui management
financiar eficient la nivelul entităților economice:
▪ CP4.2 Înțelegerea mai amplă a mecanismelor economiei, precum și
oportunitățile și provocările cu care se confruntă o entitate economică;
▪ CP4.3 Aplicarea cunoștințelor specifice pentru a gestiona un proiect (care
implică abilitatea de a planifica, organiza, administra, delega, comunica,
analiza, evalua și înregistra) în a atrage resursele financiare necesare, precum
și a a evalua și asuma riscuri atunci când este cazul;
• CT2 Identificarea și definirea rolurilor și responsabilităților într-o echipă
plurispecializată și autocondusă și aplicarea de tehnici de relaționare și muncă
Competenţe
eficientă în cadrul echipei;
transversale
• CT3 Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a
resurselor și tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare;
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Să stăpânească principalele coordonate conceptuale, paradigme, tehnici,
Obiectivul
algoritmi şi practici referitoare la integrarea operațiunilor speciale, proprii
general al
aprofundării contabilității financiare, în cadrul operațional al unei entități
disciplinei
economice.
Os1.1. Să descrie adecvat principalele operațiuni speciale prin contextualizarea în
câte un exemplu comprehensiv sau comparativ.
Obiectivele
Os1.2. Să aplice adecvat metodologia analizei contabile pentru operațiunile speciale
specifice
derulate de o entitate economică asociate elaborării documentelor justificative
și a raportărilor specifice.

Os1.3. Să identifice erorile de calcul, clasificare și raționament contabil profesional
cuprinse într-un set concret de date ce descriu operațiuni speciale.
Os1.4. Să argumenteze importanța calității demersurilor contabilității operațiunilor
speciale în cadrul operațional al unei entități economice, conectând-o cu
inerentele implicații ale nerespectării fundamentelor eticii profesionale.
Os4.1. Să proiecteze operaționalizarea contabilă a operațiunilor speciale derulate de
către o entitate economică pe baza complexității și specificului activității
derulate de către aceasta.
Os4.2. Să analizeze critic, într-un exercițiu de raționament profesional independent,
implicațiile operațiunilor speciale derulate de către o entitate economică
asupra coordonatelor de poziție și performanță financiară ale acesteia.
Os4.3. Să identifice argumentativ vulnerabilitățile și oportunitățile unei entități
economice din perspectiva operațiunilor speciale circumscrise activității
acesteia.
8. Conţinuturi
Curs
Curs 1

Curs 2

Curs 3

Curs 4

Curs 5

Curs 6

Curs 7

Curs 8

Obiective
specifice

Considerații
generale,
delimitări
fundamentale și reglementări juridice privind
Os1.4
contabilitatea operațiunilor speciale
Contabilitatea
operațiunilor
privind
constituirea societăților și particularități
privind contabilitatea modificării capitalurilor Os1.1 - Os.1.3,
proprii. Implicațiile juridice și contabile Os4.1- Os4.3
atrase de retragerea sau excluderea unor
acționari sau asociați
Contabilitatea operațiunilor speciale implicate
de fuziunea societăților. Fuziunea prin
Os1.1 - Os.1.3,
absorbție. Fuziunea prin contopire. Metoda
Os4.1- Os4.3
activului net contabil. Metoda evaluării
globale
Contabilitatea operațiunilor speciale generate
Os1.1 - Os.1.3,
de divizarea societăților. Metoda activului net
Os4.1- Os4.3
contabil. Metoda evaluării globale
Contabilitatea operațiunilor speciale implicate Os1.1 - Os.1.3,
de lichidarea societăților
Os4.1- Os4.3
Contabilitatea operațiunilor speciale atrase de
dizolvarea societăților. Aprofundări teoretico- Os1.1 - Os.1.3,
aplicative privind dizolvarea prin lichidare, Os4.1- Os4.3
fuziune și divizare
Implicațiile particulare juridice și contabile
Os1.1 - Os.1.3,
generate de procedurile de reorganizare și
Os4.1- Os4.3
faliment al societăților
Aprofundări contabile particulare privind
Os1.1 - Os.1.3,
evaluarea,
recunoașterea,
reevaluarea,
Os4.1- Os4.3
amortizarea și raportarea financiară a

Bibliografie

Nr.
ore

Bâtcă-Dumitru
(2020)

1

Bâtcă-Dumitru
(2020), CECCAR
(2015)

1

Bâtcă-Dumitru
(2020), Vuță
(2017)

1

Bâtcă-Dumitru
(2020), Vuță
(2017)
Bâtcă-Dumitru
(2020), Vuță
(2017)
Bâtcă-Dumitru
(2020), Vuță
(2017)
Bâtcă-Dumitru
(2020), Vuță
(2017)
Mateș, Bunget et.
al (2017),
CECCAR (2015)

1

1

1

1

1

Curs 9

Curs 10

Curs 11

Curs 12

Curs 13

Curs 14

activelor imobilizate. Implicații contabile
privind activele imobilizate deținute în baza
contractelor de leasing
Aprofundări contabile particulare privind
evaluarea, recunoașterea și raportarea
financiară a activelor circulante – operațiuni
speciale privind stocurile, investițiile
financiare pe termen scurt și disponibilitățile
bănești
Aprofundări contabile particulare privind
decontările comerciale – operațiuni speciale
privind
livrări
neefectuate,
reduceri
comerciale și financiare, avansuri comerciale,
efecte comerciale, cesiune de creanțe,
concesionare și factoring
Aprofundări privind tratamentele contabile
specifice activităților de comerț intern,
intracomunitar și internațional – o abordare
comparativă. Contabilitatea operațiunilor
speciale implicate de activitățile de turism și
alimentație
publică
–
aprofundări
conceptuale, particulare și aplicative
Contabilitatea operațiunilor speciale proprii
fermelor și exploatațiilor agricole –
aprofundări conceptuale, particulare și
aplicative. Particularități ale contabilității
cooperativelor
agricole.
Contabilitatea
operațiunilor speciale proprii activităților de
silvicultură
Contabilitatea operațiunilor speciale proprii
derulării contractelor de franciză – o abordare
comparativă francizor versus francizat
Contabilitatea operațiunilor speciale implicate
de activitățile de construcții-montaj –
aprofundări conceptuale, particulare și
aplicative

Os1.1 - Os.1.3,
Os4.1- Os4.3

Mateș, Bunget et.
al (2017),
CECCAR (2015)

1

Os1.1 - Os.1.3,
Os4.1- Os4.3

Mateș, Bunget et.
al (2017),
Deaconu (2012),
CECCAR (2015)

1

Os1.1 - Os.1.3,
Os4.1- Os4.3

Brabete, Mihai,
Drăgan (2017),
Paliu-Popa
(2014), CECCAR
(2015)

1

Os1.1 - Os.1.3,
Os4.1- Os4.3

Mateș, Bunget et.
al (2017),
CECCAR (2015)

1

Os1.1 - Os.1.3,
Os4.1- Os4.3

CECCAR (2015)

1

Os1.1 - Os.1.3,
Os4.1- Os4.3

Mateș, Bunget et.
al (2017)

1

Total ore curs:
Seminar

Sem 1

Sem 2
Sem 3

Obiective
specifice

Aplicații și studii de caz privind contabilitatea
operațiunilor de constituire a societăților, Os1.1 - Os.1.3,
modificare a capitalurilor proprii, retragerea Os4.1- Os4.3
și excluderea unor acționari sau asociați
Aplicații și studii de caz privind contabilitatea
operațiunilor speciale implicate de fuziunea Os1.1 - Os.1.3,
societăților – metoda activului net contabil și Os4.1- Os4.3
metoda evaluării globale
Aplicații și studii de caz privind contabilitatea Os1.1 - Os.1.3,

Bibliografie

14
Nr.
ore

Bâtcă-Dumitru
(2020), CECCAR
(2015)

2

Bâtcă-Dumitru
(2020)

2

Bâtcă-Dumitru

2

Sem 4

Sem 5

Sem 6

Sem 7

Sem 8

Sem 9

operațiunilor speciale generate de divizarea
societăților – metoda activului net contabil și
metoda evaluării globale
Aplicații și studii de caz privind contabilitatea
operațiunilor speciale implicate de lichidarea
societăților
Aplicații și studii de caz privind contabilitatea
operațiunilor speciale atrase de dizolvarea
societăților
Aplicații și studii de caz privind evaluarea,
recunoașterea, reevaluarea, amortizarea și
raportarea financiară a activelor imobilizate.
Leasing operațional versus leasing financiar –
implicații asupra evidențelor contabile
Aplicații și studii de caz privind evaluarea,
recunoașterea și raportarea financiară a
activelor circulante – operațiuni speciale
privind stocurile, investițiile financiare pe
termen scurt și disponibilitățile bănești
Aplicații și studii de caz privind aprofundarea
contabilității procesului de producție –
conectarea
demersurilor
contabilității
financiare cu cele ale contabilității de
gestiune
Aplicații și studii de caz privind decontările
comerciale – operațiuni speciale privind
livrări neefectuate, reduceri comerciale și
financiare, avansuri comerciale, efecte
comerciale, cesiune de creanțe, concesionare
și factoring

Os4.1- Os4.3

(2020)

Os1.1 - Os.1.3,
Os4.1- Os4.3

Bâtcă-Dumitru
(2020)

2

Os1.1 - Os.1.3,
Os4.1- Os4.3

Bâtcă-Dumitru
(2020)

2

Os1.1 - Os.1.3,
Os4.1- Os4.3

Mateș, Bunget et.
al (2017),
CECCAR (2015)

2

Os1.1 - Os.1.3,
Os4.1- Os4.3

Mateș, Bunget et.
al (2017),
CECCAR (2015)

2

Os1.1 - Os.1.3,
Os4.1- Os4.3

Deaconu (2012),
CECCAR (2015)

2

Os1.1 - Os.1.3,
Os4.1- Os4.3

Deaconu (2012),
CECCAR (2015)

2

Sem 10

Aplicații și studii de caz privind contabilitatea
Os1.1 - Os.1.3,
activităților de comerț intern, intracomunitar
Os4.1- Os4.3
și internațional

Sem 11

Aplicații și studii de caz privind contabilitatea
Os1.1 - Os.1.3,
operațiunilor speciale implicate de activitățile
Os4.1- Os4.3
de turism și alimentație publică

Sem 12

Sem 13

Sem 14

Aplicații și studii de caz privind contabilitatea
Os1.1 - Os.1.3,
operațiunilor speciale proprii fermelor,
Os4.1- Os4.3
exploatațiilor agricole și silviculturii
Aplicații și studii de caz privind contabilitatea
Os1.1 - Os.1.3,
operațiunilor speciale proprii derulării
Os4.1- Os4.3
contractelor de franciză
Aplicații și studii de caz privind contabilitatea
Os1.1 - Os.1.3,
operațiunilor speciale implicate de activitățile
Os4.1- Os4.3
de construcții-montaj

Mateș, Bunget et.
al (2017),
Brabete, Mihai,
Drăgan (2017)
Mateș, Bunget et.
al (2017),
Brabete, Mihai,
Drăgan (2017)
Mateș, Bunget et.
al (2017),
CECCAR (2015)

2

2

2

Deaconu (2012),
CECCAR (2015)

2

Mateș, Bunget et.
al (2017)

2

Total ore seminar:

28

Metode de predare
Curs /
Metode de predare
Seminar
Prelegere participativă, expunere, exemplificare,
Curs
problematizare, dezbatere, conversație euristică

Seminar

Conversație euristică, exemplificare, instruire
directă, exercițiu, argumentare, demonstrație,
sarcini individuale, sarcini de echipă, studiu de
caz, incidentul critic, flashlight, bilețele de ieșire,
hărțile conceptuale (mentimeter), feedback în
timp real

Mijloace și materiale de predare
Prezentări PowerPoint
Suport / note de curs
Fișe de lucru săptămânale
Sinteze teoretico-aplicative de
seminar
Exemple detaliate (fișiere „.docx”,
„pdf”, „pptx”, „.xlsx”)
Lucrare (proiect) teoretico-aplicativă
de specialitate

Bibliografie
•
•
•
•
•
•
Referinţe
bibliografice
recomandate

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bâtcă-Dumitru, C.-G., 2020. Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare,
dizolvare și lichidare. Ediția a II-a revizuită. Editura CECCAR, București;
Brabete, V. (coord.), Mihai, M., Drăgan, C., 2017. Contabilitatea activităților
de comerț, turism și alimentație publică. Ediția a II-a actualizată și
completată. Editura Universitara, Craiova;
Deaconu, S.-C., 2012. Particularități ale contabilității entităților. Editura C.H.
Beck, București;
Mateș, D., Bunget, O. (coord.), Domil, A., Dumitrescu, A., Costea, S., Bogdan,
O., Ursachi, A., Pușcaș, A., Pușcaș, A., Lascu, R., 2017. Contabilitate
aprofundată. Editura Eurostampa, 2017;
Paliu-Popa, L. 2014. Contabilitatea și fiscalitatea tranzacțiilor de comerț
exterior – aprofundări teoretice și aplicative. Editura Pro Universitaria,
București;
Vuță, M., 2017. Contabilitatea societăților comerciale aflate în redresare
economică. Editura Economică, București;
*** CECCAR, 2015. Ghid Profesional CECCAR. Ghidul practic de aplicare a
Reglementărilor Contabile OMFP 1.802/2014. Editura CECCAR, București;
*** Legea nr. 31/1990 privind societăţile;
*** Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole și alte forme de asociere în
agricultură;
*** Legea nr. 37/2015 privind clasificarea fermelor și exploatațiilor agricole;
*** Legea contabilităţii nr. 82/1991;
*** Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de
insolvență;
*** Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
*** Legea nr. 287/2009 privind Codul civil;
*** Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004;
*** OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații;
*** OMFP 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind
situațiile financiare anuale individuale şi situațiile financiare anuale
consolidate;
*** OMFP nr. 897/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, divizare,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
Referinţe
bibliografice
suplimentare

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dizolvare și lichidare a societăților, precum și retragere sau excludere a unor
asociați din cadrul societăților;
*** OMFP nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile;
*** OMFP nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi
capitalurilor proprii;
Bâtcă-Dumitru, C.-G., 2017. Contabilitate și raportare financiară. Editura
CECCAR, București;
Caraiani, G., Potecea, V., Jeleriu Dumitru, D., Surdu Nițu, G., 2012.
Contractele de agent, distribuție, consignație, leasing și franchising în
afacerile internaționale. Editura Universitară, București;
Georgescu, I., Istrate, C., Huian, C., 2009. Impactul reorganizării societăților
comerciale asupra calității informației contabile. Editura Universității
Alexandru Ioan Cuza, Iași;
Hristea, A.M., 2015. Analiza economică și financiară a activității
întreprinderii. De la intuiție la știință, Volumele 1 și 2. Ediția a doua. Editura
Economică, București;
Măndoiu, N., 2020. Capcanele TVA: Livrare de bunuri taxabilă sau prestare
de servicii scutită fără drept de deducere? Editura „CON FISC”, București;
Olteanu, M., Florescu, D.A.P., Rotaru, M., Spătaru, G., 2013. Contractul de
leasing. Editura Universul Juridic, București;
Popa, A.F., Păunescu, M., Ciobanu, R., 2020. Fiscalitate. Editura CECCAR,
București;
Săvoiu, G., 2012. Statistică generală cu aplicații în contabilitate. Editura
Universitară, București;
*** Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din
26.06.2013, privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate
și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi;
*** IAS 2 „Stocuri” („Inventories”);
*** IAS 7 „Situația Fluxurilor de Numerar” („Statement of Cash Flows”);
*** IAS 16 „Imobilizări Corporale” („Property, Plant And Equipment”);
*** IAS 27 „Situații Financiare Consolidate și Individuale” („Separate
financial statements”);
*** IAS 28 „Investiții în Entitățile Asociate” („Investments in Associates and
Joint Ventures”);
*** IAS 31 „Interese în Asocierile în Participație” („Interests in Joint
Ventures”);
*** IAS 36 „Deprecierea Activelor” („Impairment Of Assets”);
*** IAS 38 „Imobilizări Necorporale” („Intangible Assets”);
*** IAS 40 „Investiții Imobiliare” („Investment Property”);
*** IFRS 3 „Combinări de Întreprinderi” („Business Combinations”);
*** IFRS 16 „Leasing” („Leases”);
*** OMFP nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile
conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară;

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Disciplina de față este menită a fundamenta temeinic un conținut curricular de actualitate, elaborat
în concordanță cu cerințele organismului profesional de resort (CECCAR), dublat de consolidarea
unor competențe și abilități profesionale, bază pentru viitorii practicieni din domeniul aprofundării
operațiunilor speciale circumscrise contabilității financiare. Stăpânirea coordonatelor conceptuale,
paradigmelor, tehnicilor, algoritmilor şi practicilor de specialitate, dobândită într-un cadru ce
susține disciplina muncii individuale și de echipă, etica profesională și favorizează formarea
raționamentului profesional idependent, va susține educabilul în integrarea cu eficiență a
conținutului curricular în cadrul operațional real al unei entități economice, simultan sedimentându-i
deprinderile necesare formării continue ulterioare. Prin urmare, intenția este de a consolida
coordonatele care condiționează succesul sau reușita masteranzilor dincolo de realizările academice
și le creează reale avantaje competitive pe piața muncii, dar mai ales le fundamentează o gândire
critică profesională independentă (adânc înrădăcinată în rațiunile etice) și le conturează premisele
unei dezirabile reziliențe profesionale, definită intrinsec prin amplificarea adaptabilității, a
deprinderilor de formare continuă, a mobilității pe piața muncii de profil financiar-contabil,
susținerea independenței în gândire și totodată a spiritului antreprenorial.
10. Evaluare
Tip
Metode de
Ponderea în
Criterii de evaluare
Obs.**
activitate
evaluare
nota finală
Criterii conform baremului de examen
(evaluare
sumativă)
ce
vizează
stăpânirea principalelor coordonate
conceptuale,
paradigme,
tehnici, S1. Examen scris
Curs
algoritmi şi practici referitoare la
cu rezolvare pe
30%
integrarea contabilității operațiunilor
loc online
speciale în cadrul operațional al unei
entități economice.
(Os1.1.- Os4.3.)
Criterii conform tabelului 1 subsecvent, S2. Portofoliu –
secțiunile A și B – S2a-d, ce vizează
compus din
20%
evaluarea formativă și însuşirea
patru teme
(5% x 4
nCPE
progresivă a problematicilor tratate la
individuale pe
teme)
curs şi seminar.
tematici
(Os1.1.- Os4.3.)
complementare
Seminar
Criterii conform tabelului 1 subsecvent,
secțiunile A și B – S3, ce vizează S3. Lucrare
evaluarea formativă și însuşirea
teoretico50%
CPE
progresivă a problematicilor tratate la
aplicativă de
curs şi seminar.
specialitate
(Os1.1.- Os4.3.)
Standard minim de performanţă
Pentru promovarea disciplinei, masterandul trebuie să îndeplinească jumătate din cerinţele impuse,
atât pentru evaluarea sumativă, cât şi pentru cea formativă, iar simultan să cumuleze un minim de
50% prezențe la activitățile de curs și seminar.
Se poate acorda un bonus de 1-2 puncte pentru participarea și implicarea la clasă, în rezolvarea
cerințelor și sarcinilor individuale și de grup.

Tabelul 1. Criterii de evaluare
Nr.
Rezultate ale învățării /
Punctaj
Observații
Crt.
criterii de feedback și evaluare
Secțiunea A. Criterii de eligibilitate
Fiecare document aferent sarcinilor S2a-d va fi redactat
Pentru a fi
olograf de către student. Sarcina 3 va fi redactată în
considerate spre
1.
format A4, margini 2,5cm, TNR 12, aliniere justify,
x
evaluare,
spațiere la un rând și va cuprinde un număr de pagini
documentele predate
cuprins între 15 și 25.
trebuie să respecte
Documentul trebuie încărcat pe contul de Google
integral criteriile de
Classroom al disciplinei, în termenul prestabilit, la cerința
eligibilitate.
2.
x
aferentă. Predarea cu întârziere a cerințelor de evaluare
Termenul predării
formativă va fi depunctată cu 1 pct. pe zi de întârziere.
cerințelor de
seminar
este stabilit
Documentul poate să fie în format „.pdf”, „.docx”, „.jpeg”
3.
x
de titular de comun
sau „.png”.
acord cu
Documentul trebuie denumit după cum urmează:
4.
x
masteranzii.
Nume_prenume_specializarea_tema_nr.temei.
Secțiunea B. Criterii de evaluare
S2a-d: Rezolvați cerințele individuale aplicând instrumentarul contabilității operațiunilor speciale
pentru spețele prezentate, în vederea elaborării documentelor și a raportărilor specifice.
Identificarea tuturor etapelor metodologice și a
Punctajul va fi
1.
2,5
operațiunilor specifice speței prezentate.
ajustat în funcție de
Aplicarea metodologiei specifice analizei contabile asupra
gradul de realizare
2.
2,5
operațiunilor particulare care se impun.
al fiecărui criteriu
de evaluare.
Aplicarea algoritmilor și metodologiei de calcul care se
3.
2,5
(CP1.3, CP1.4,
impune contextului speței prezentate.
CP1.5, CP4.2,
Analizarea impactului operațiunilor asupra poziției și
4.
2,5
CP4.3,
CT2, CT3)
performanței financiare a entității economice.
S3: Pe echipe de maxim 4 masteranzi, realizați o lucrare teoretico-aplicativă de specialitate
dedicată unei tematici specifice contabilitabilității operațiunilor speciale, considerând implicațiile
financiare, juridice și fiscale ale acesteia.
Structurarea adecvată a conținutului teoretico-aplicativ
conform tematicii abordate, pe componentele care se
1.
0,5
impun: cuprins, introducere, conținut teoretic, studiu
Punctajul va fi
aplicativ, concluzii și recomandări, anexe și bibliografie.
ajustat în funcție de
Identificarea, urmată de prezentarea sintetică și într-o
gradul de realizare
2.
progresie logică a aspectelor teoretice fundamentale ale
1
al fiecărui criteriu
tematicii abordate.
de evaluare.
3.
Adecvarea conținutului aplicativ celui teoretic expus.
0,5
Punctajul echipei nu
Redarea operațiunilor speciale circumscrise tematicii
va fi diferențiat pe
4.
abordate, a particularităților și a monografiei contabile
3
membri acesteia.
aferente, considerând implicațiile juridice și financiare.
(CP1.3, CP1.4,
Prezentarea argumentativă a implicațiilor fiscale
CP1.5, CP4.2,
5.
1,5
particulare tematicii abordate.
CP4.3, CT2, CT3)
Formularea de recomandări și propuneri adecvate
6.
conform contextului particular reperat în cadrul studiului
1,5
de caz.

Susținerea orală a lucrării de echipă prin accentuarea
2
reperelor particulare identificate în realizarea sarcinii.
Înainte de susținerea orală, lucrarea de specialitate trebuie
să obțină acceptul titularului de seminar. În consecință,
demersurile de realizare a acesteia vor parcurge
următoarele etape procedurale:
▪ elaborare de către membrii echipei,
8.
x
▪ verificare prealabilă de către titularul de seminar,
▪ remediere și completare a deficiențelor lucării, de
către membrii echipei,
▪ verificare finală de către titularul de seminar,
▪ susținere orală.
Nota finală (Nf) a disciplinei se calculează astfel:
Nf = NS1 * 0,3 + NS2a * 0,05 + NS2b * 0,05 + NS2c * 0,05 + NS2d * 0,05 + NS3 * 0,5
Unde:
S1 – sarcina 1, examen scris cu rezolvare pe loc online
S2 – sarcina 2, portofoliul compus din patru teme individuale pe tematici complementare
S2a-d (sarcini individuale): Rezolvați cerințele individuale aplicând instrumentarul
contabilității operațiunilor speciale pentru spețele prezentate, în vederea elaborării
documentelor și a raportărilor specifice.
S3 – sarcina 3, lucrare teoretico-aplicativă de specialitate
S3 (sarcină de echipă): Pe echipe de maxim 4 masteranzi, realizați o lucrare
teoretico-aplicativă de specialitate dedicată unei tematici specifice contabilitabilității
operațiunilor speciale, considerând implicațiile financiare, juridice și fiscale ale
acesteia.
Nf – nota finală
NSn – nota aferentă fiecărei sarcini de evaluare obligatorii
NSn ≥ 5
(*) Fişa disciplinei cuprinde componente adaptate persoanelor cu dizabilităţi, în funcţie de
tipul şi gradul acestora.
(**) CPE – condiţionează participarea la examen; nCPE – nu condiţionează participarea la examen;
CEF - condiţionează evaluarea finală;
7.

Data completării: 22.09.2020
Data avizării în Departament: 28.09.2020
Grad didactic, titlul, prenume, numele
Titular curs

Dr. Ioana Pop

Titular seminar

Dr. Ioana Pop

Director de departament

Lect.Univ.Dr. Diana Marieta Mihaiu

Semnătura

FIŞA DISCIPLINEI*
1. Date despre program
Instituția de
învățământ superior
Facultatea
Departament
Domeniul de studiu
Ciclul de studii
Specializarea
2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Codul cursului

Tipul de evaluare

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Facultatea de Științe Economice
Finanțe și Contabilitate
Contabilitate
Master
Expertiză contabilă și audit
Evaluarea valorilor mobiliare și gestiunea portofoliului
Număr de
Tipul cursului
An de studiu
Semestrul
credite
Obligatoriu
1
2
5
Categoria formativă a disciplinei
(DF=fundamentală.; DD=domeniu; DS=specialitate;
DC=complementară)
DD
Conf. dr. Vasile Brătian

V
Titular activităţi curs
Titular activităţi seminar /
Lector dr. Claudiu Opreana
laborator/ proiect
3. Timpul total estimat
Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – număr de ore pe săptămână
Curs
Seminar
Laborator
Proiect
Total
1
1
2
Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – Total ore din planul de învăţământ
Curs
Seminar
Laborator
Proiect
Total (NOADsem)
14
14
28
Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual
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:
Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )
Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem ) = nr. credite x 25
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Discipline necesar
a fi promovate
anterior
Competențe

Nr.ore
50
27
15
2
3
97
125

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
- Nu se admite comunicarea prin intermediul telefonului mobil sau
prin alte mijloace similare (nivelul atenției joacă un rol esențial în
De desfășurare a cursului
ceea ce privește învățarea – Binet Alfred).
- Nu se admite comunicarea prin intermediul telefonului mobil sau
De desfăşurare a sem/lab/pr prin alte mijloace similare (nivelul atenției joacă un rol esențial în
ceea ce privește învățarea – Binet Alfred).
6. Competenţe specifice acumulate
• Fundamentarea deciziei de investiții în valori mobiliare.
• Elaborarea de analize, sinteze și previziuni ale evoluției
prețurilor valorilor mobiliare .
• Aplicarea modelelor de evaluare a valorilor mobiliare.
• Aplicarea modelului B&S de evaluare a derivativelor de natura
opțiunilor.
• Realizarea de conexiuni între rezultate.
Competenţe profesionale
• Determinarea cantitativă a rentabilității și riscului valorilor
mobiliare.
• Înțelegerea conceptului de variabilă aleatoare și determinarea
acesteia.
• Realizarea de analize tehnice.
• Construcția unui portofoliu de valori mobiliare și gestionarea
acestuia prin modelele Markowitz și Sharpe.
• Comunicarea verbală și scrisă folosind adecvat conceptele
economice.
• Deprinderea de a lucra în echipă.
Competenţe transversale
• Deprinderea de a rezolva problemele folosind metoda
reducționistă și metoda holistă.
• Abilitatea de a coopera cu specialiști din alte domenii.
• Atitudine responsabilă în luarea deciziilor de investiții.
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al disciplinei Disciplina Evaluarea valorilor mobiliare și gestiunea
portofoliului are ca obiectiv general descrierea mecanismelor de
optimizare a corelației dintre rentabilitatea și riscul valorilor
mobiliare individuale sau aflate în portofoliu.
Obiectivele specifice
• Estimarea valorii titlurilor financiare primare în mediul
probabilist.
• Estimarea valorii produselor derivate (opțiuni).
• Optimizarea corelației rentabilității și riscului valorilor
mobiliare aflate în portofoliu.
8. Conţinuturi
Curs
Nr. ore
Curs 1 Unitatea de studiu 1 – PROBABILITĂȚI ȘI VARIABILE ALEATOARE
• Conceptul de probabilitate și categorii (probabilități subiective,
3
probabilități obiective, probabilități condiționate, probabilități

Curs 2

Curs 3

Curs 4

Curs 5

Curs 6

necondiționate).
• Conceptul de variabilă aleatoare și categorii (variabilă aleatoare
discretă, variabilă aleatoare continuă).
• Caracteristici numerice: expectanță, varianța, abaterea medie pătratică,
covarianța, corelația.
• Distribuția (repartiția) normală.
• Utilizarea tabelelor pentru calculul probabilității ca valoarea unei
variabile aleatoare continue să se situeze într-un anumit interval.
Unitatea de studiu 2 – COMPORTAMENTUL ALEATORIU AL VALORILOR
MOBILIARE ȘI CALCUL STOCHASTIC
• Conceptul de valori mobiliare și categorii.
• Rentabilitatea și riscul valorilor mobiliare.
• Criteriul rentabilitate – risc al valorilor mobiliare.
• Modelul de evaluare în timp continuu a valorilor mobiliare.
• Mișcarea browniană și procesul Wiener.
• Proprietățile Markov și martingal.
• Integrarea stocastică și ecuații diferențiale stochastice.
• Funcții cu variabile stochastice și lema Itô.
• Dezvoltări în serie Taylor.
Unitatea de studiu 3 – EFICIENȚA PIEȚEI FINANCIARE
• Conceptul de eficiență a pieței financiare și categorii (piață financiară
eficientă în formă slabă, piață eficientă în formă semi-forte, piață
eficientă în formă forte).
• Modele ale eficienței pieței financiare (modelul fair game, modelul
submartingal, modelul random-walk).
• Testarea eficienței pieței financiare.
• Eficiența în formă slabă a pieței de capital din România.
Unitatea de studiu 4 – EVALUAREA OPȚIUNILOR ÎN TIMP CONTINUU –
MODELUL B&S
• Conceptul de opțiune și categorii (opțiuni CALL și opțiuni PUT).
• Factori de influență ai valorii unei opțiuni.
• Operațiuni de cumpărare și vânzare de opțiuni.
Modelul Black – Scholes (B&S) de evaluare a opțiunilor (ipotezele modelului,
ecuația de mișcare, soluțiile explicite pentru CALL și PUT, indicatorii
grecești).
Unitatea de studiu 5 – GESTIUNEA PORTOFOLIULUI DE VALORI
MOBILIARE
• Conceptul de portofoliu de valori mobiliare.
• Ecuațiile portofoliului.
• Portofoliul cu risc minim.
Unitatea de studiu 6 – MODELUL MARKOWITZ DE SELECȚIE A
PORTOFOLIULUI
• Ipotezele modelului Markowitz.
• Expresia analitică a frontierei eficiente de tip Markowitz.

3

2

3

1

1

Unitatea de studiu 7 – MODELUL SHARPE DE SELECȚIE A
PORTOFOLIULUI
• Ipotezele modelului.
• Rentabilitatea și riscul portofoliului în modelul Sharpe.
Total ore curs:
Seminar/Laborator
Sem 1
Tema nr.1. Repartiția de probabilitate a variabilei aleatoare. Expectanță,
varianță, abatere medie pătratică, covarianță, corelație. Distribuția normală.
→ Aplicații
Sem 2
Tema nr.2 Rentabilitatea și riscul valorilor mobiliare. Procese Wiener. Model
de evaluare în timp continuu al valorilor mobiliare. Proprietățile Markov și
martingal. Varianța pătratică și mișcarea browniană. Integrarea stochastică și
ecuații diferențiale stocastice. Funcții cu variabile stochastice și lema lui Itô.
Curs 7

1
14
Nr. ore
3

3

→ Aplicații și studii de caz
Tema nr.3 Modele ale eficienței pieței financiare (modelul fair game, modelul
submartingal, modelul random-walk). Testarea eficienței în formă slabă a pieței
de capital din România.
→ Studii de caz
Sem 4
Tema nr.4 Operațiuni de cumpărare și de vânzare de opțiuni. Modelul Black –
Scholes (B&S) de evaluare a opțiunilor.
→ Aplicații și studii de caz
Sem 5
Tema nr.5 Estimarea rentabilității și riscului portofoliului de valori mobiliare
în context statistic. Frontiera eficientă. Portofoliul cu varianță minimă absolută.
→ Studii de caz
Sem 6
Tema nr.6 Structura portofoliului eficient și riscul portofoliului în modelul
Markowitz.
→ Studii de caz
Sem 7
Tema nr.7 Structura portofoliului eficient și riscul portofoliului în modelul
Sharpe.
→ Studii de caz
Total ore seminar/laborator
Metode de predare
✓ Prelegerea
✓ Expunerea
✓ Problematizarea
✓ Explicația
✓ Conversația
✓ Studiul de caz
Sem 3

Bibliografie

2

3

1

1

1

14

•

Referințe
bibliografice
recomandate

Brătian, V. (coordonator); Bucur, A; Opreana, C., Finanțe cantitative –
Evaluarea valorilor mobiliare și gestiunea portofoliului, Editura
Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu, 2016;
• Brătian, V., Economic Organizațion and Paradigm of the Living Logical
System, Editura Lambert Academic Publishing, Germany, 2012;
• Dragotă, V., (coordonator), Gestiunea portofoliului de valori mobiliare,
Editura Economică, 2009;
• Negrea, B., Evaluarea activelor financiare, Editura Economică, 2006;
• Negrea, B., Damian, V., Calcul stocastic aplicat în inginerie financiară,
Editura Economică, 2015;
• Pecican, Ș., Econometrie pentru...economiști, ediția a 3-a, Editura
Economică, 2009;
• Stancu, I., Finanțe, Ediția a IV-a, Editura Economică, 2007;
• Willmott, P., Quantitativ Finance, John Wilei&Sons, Ltd., 2007;
***REUTERS, Introducere în studiul analizei tehnice, Editura Economică, 2001.
•
•

Devlin, K., Partida neterminată, Editura Humanitas, 2010;
Dragotă, V., Evaluarea acțiunilor societăților comerciale, Editura
Referințe
Economică, 2006;
bibliografice
• Popescu, T., Serii de timp, Editura Tehnică, 2000;
suplimentare
• Taleb, N., Lebăda neagră, Editura Curtea Veche, 2008;
• Taleb, N., Antifragil, Editura Curtea Veche, 2014.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Se realizează prin contacte periodice cu aceștia în vederea analizei problemei.
10. Evaluare
Tip
activitate

Curs

Seminar/
Laborator

Criterii de evaluare
Cunoașterea conceptelor, tehnicilor
și modelelor de optimizare folosite
în cadrul domeniului finanțelor
cantitative;
Capacitatea de a realiza judecăți pe
seama conceptelor;
Capacitatea
de
a
realiza
raționamente pe seama judecăților;
Capacitatea de a rezolva probleme,
aplicând noțiunile învățate.
Proiecte/referate/teme/ propuse la
seminare;
Participarea activă la rezolvarea
problemelor propuse la seminare.

Metode de evaluare
Test grilă din
tematica cursului.

Sintetizarea și
notarea activității
studenților pe
parcursul
semestrului.

Ponderea în
nota finală
70%

Obs.**

30%

CPE

Standard minim de performanță
• Minim nota 5 (cinci) la testul grilă în sesiune (Online).
• Minim nota 5 (cinci) pentru activitatea de la seminare.
(*) Fişa disciplinei cuprinde componente adaptate persoanelor cu dizabilități, în funcție de
tipul și gradul acestora.
(**) CPE – condiţionează participarea la examen; nCPE – nu condiționează participarea la examen;
CEF - condiţionează evaluarea finală;
Data completării: 22.09.2020
Data avizării în Departament: 28.09.2020
Grad didactic, titlul, prenume, numele
Titular curs

Conf. dr. Vasile Brătian

Titular seminar/laborator

Lector dr. Claudiu Opreana

Director de departament

Lector dr. Diana Mihaiu

Semnătura

FIŞA DISCIPLINEI*
1. Date despre program
Instituţia de
învăţământ superior
Facultatea
Departament
Domeniul de studiu
Ciclul de studii
Specializarea
2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Codul cursului

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Facultatea de Științe Economice
Finanțe-Contabilitate
Contabilitate
Master
Expertiză contabilă și audit (B8)
Metodologia evaluării întreprinderii
Tipul cursului
DO

Tipul de evaluare

An de studiu

Semestrul

Număr de
credite
7

1
2
Categoria formativă a disciplinei
(DF=fundamentală.; DD=domeniu; DS=specialitate;
DC=complementară)
DD
Conf.univ.dr. Bogdan Mârza

E
Titular activităţi curs
Titular activităţi seminar /
Conf.univ.dr. Bogdan Mârza
laborator/ proiect
3. Timpul total estimat
Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – număr de ore pe săptămână
Curs
Seminar
Laborator
Proiect
Total
2
1
3
Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – Total ore din planul de învăţământ
Curs
Seminar
Laborator
Proiect
Total (NOADsem)
28
14
42
Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual
Nr.ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
35
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe
46
teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
32
Tutoriat:
10
Examinări:
10
Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )
133
Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem ) = nr. credite x 25
175
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Discipline necesar • Analiză economico-financiară
a fi promovate
• Contabilitate aplicată
anterior
• Gestiunea financiară a firmei
• Înregistrarea operaţiunilor economice și financiare în contabilitatea
Competențe
întreprinderii

Competenţe transversale

Competenţe
profesionale

• Utilizarea indicatorilor economico-financiari
• Înțelegerea și utilizarea procedurii actualizării unor beneficii viitoare
• Înțelegerea funcționării pieței de capital
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
Nu este cazul
De desfăşurare a sem/lab/pr Nu este cazul
6. Competenţe specifice acumulate
• Capacitatea de organizare şi planificare a activităţii de evaluare a întreprinderii
• Cunoaşterea normelor şi standardelor de evaluare a întreprinderii
• Identificarea informaţiilor necesare evaluării firmei
• Diagnosticul întreprinderii în vederea evaluării
• Utilizarea metodelor şi tehnicilor de evaluare
• Întocmirea raportului de evaluare
• Cunoaşterea şi aplicarea deontologiei profesionale în evaluare
• Abilitatea de a colabora cu specialiştii din alte domenii
• Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei
strategii de munca riguroasă, eficientă şi responsabilă
• Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de
tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei
• Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competenţelor
profesionale la dinamica contextului economic
• Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi
tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare
• Preocupare pentru perfecţionarea rezultatelor activităţii profesionale prin asumarea de
roluri într-o echipă multidisciplinară de muncă.
• Implicarea în activităţi de cercetare, cum ar fi documentarea, elaborarea unor sinteze
bibliografice, eventual, a unor referate şi articole de specialitate.
• Participarea la proiecte având caracter ştiinţific şi demonstrarea capacitatii de a
identifica oportunităţi pentru propria formare profesională în viitor.
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al disciplinei Această disciplină urmăreşte transmiterea către masteranzi a
cunoştinţelor necesare aplicării corecte a metodelor și tehnicilor
evaluării întreprinderilor
Obiectivele specifice
• transmiterea către masteranzi a cunoştinţelor despre conceptul
şi planificarea evaluării întreprinderii
• transmiterea către masteranzi a cunoştinţelor despre
diagnosticarea întreprinderii
• transmiterea către masteranzi a cunoştinţelor despre tehnicile
și metodele de evaluare a întreprinderii
• transmiterea către masteranzi a cunoştinţelor despre
întocmirea raportului de evaluare
8. Conţinuturi
Curs
Nr. ore
Curs 1 Principalele tipuri de valoare. Valoarea întreprinderii
2
Curs 2 Standarde de evaluare a întreprinderii. Principii de evaluare a întreprinderii
2
Curs 3 Clasificarea evaluărilor
2

Curs 4
Curs 5
Curs 6
Curs 7
Curs 8
Curs 9
Curs 10
Curs 11
Curs 12
Curs 13
Curs 14

Necesitatea și rolul diagnosticului în evaluarea firmei
Diagnosticul special juridic
Diagnosticul general
Diagnosticul special economico-financiar
Abordarea patrimonială a valorii întreprinderii
Abordarea prin actualizare a valorii întreprinderii
Abordarea prin piață sau prin comparație a valorii întreprinderii
Metode mixte de evaluare
Alegerea metodelor optime de evaluare
Raportul de evaluare a întreprinderii
Raportul de evaluare a întreprinderii
Total ore curs:

Seminar/Laborator
Sem 1 Principalele tipuri de valoare. Principii de evaluare a întreprinderii
Sem 2 Diagnosticul general
Sem 3 Diagnosticul special
Sem 4 Metode patrimoniale de evaluare
Sem 5 Metode bazate pe actualizare
Sem 6 Metode bursiere de evaluare
Sem 7 Model de Raport de evaluare a întreprinderii
Total ore seminar/laborator
Metode de predare
• Prelegere
• Dezbatere
• Problematizare
• Studiu de caz
• Cercetarea documentelor

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
28
Nr. ore
2
2
2
2
2
2
2
14

Bibliografie

Referinţe
bibliografice
recomandate

Referinţe
bibliografice
suplimentare

Adela Deaconu, Diagnosticul și evaluarea întreprinderii, Editura Economică, 2019
Liviu Spătaru, Alina Stancovici - Eficiența și evaluarea afacerilor, Economică, 2010
Ion Anghel, Adrian Anica Popa, Mihaela Oancea Negescu, Ana Maria Popescu –
Evaluarea întreprinderii, Economică, 2011
Bogdan Mârza - Performanță prin valoare. Crearea valorii - deziderat fundamental
al performanței organizațiilor moderne, Editura Universității "Lucian Blaga" din
Sibiu, Sibiu, 2013
Silvia Petrescu, Evaluarea economică și financiară a întreprinderii, Editura
Tehnopress, 2012
Shannon P. Pratt, Abordarea prin piaţă a evaluării întreprinderilor, ANEVAR, 2009
Sorin V. Stan, Ion Anghel, Veronica Gruzsniczki – Capitalul intelectual al
întreprinderii, IROVAL, Ed. Universităţii „Petru Maior” Târgu Mureş, 2006
Sorin V. Stan, Ion Anghel (coordonatori) – Evaluarea întreprinderii, ediţia a treia
revizuită, IROVAL, INVEL MULTIMEDIA, 2007
Victor Dragotă - Evaluarea acțiunilor societăților comerciale, Economică, 2008
Willi Pavaloaia, Daniel Pavaloaia, Diagnosticul si evaluarea întreprinderii, Editura
Tehnopress, 2006

Dalina Dumitrescu, Victor Dragotă, Evaluarea întreprinderilor, Editia a II-a, Editura
Economică, 2002
Daniel Manate, Diagnosticul si evaluarea întreprinderilor cotate si necotate, Editura
IROVAL, 2002
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
• Fişa disciplinei este elaborată pe baza unor manuale ale IROVAL, recunoscute pe plan naţional
• Conţinutul disciplinei este coroborat cu cerinţele obținerii calității de membru în cadrul
organismelor profesionale ANEVAR și CECCAR
10. Evaluare
Tip
Ponderea în
Criterii de evaluare
Metode de evaluare
Obs.**
activitate
nota finală
Cunoaştere şi înţelegere
Curs
Examen - Test grila
50%
CEF
Abilitatea de explicare şi
interpretare
Cunoașterea tehnicilor de evaluare
Prezentarea unui
Seminar
raport de evaluarea a
50%
nCPE
Abilitatea de interpretare a
unei firme
informațiilor
Standard minim de performanţă
• Studentul cunoaşte conceptele şi le interpretează corect din punct de vedere practic și teoretic
• Limbajul de specialitate este corect utilizat
• Minim nota 5 la testul grilă și raportul de evaluare
(*) Fişa disciplinei cuprinde componente adaptate persoanelor cu dizabilităţi, în funcţie de
tipul şi gradul acestora.
(**) CPE – condiţionează participarea la examen; nCPE – nu condiţionează participarea la examen;
CEF - condiţionează evaluarea finală;
Data completării: 22.09.2020
Data avizării în Departament: 28.09.2020
Grad didactic, titlul, prenume, numele
Titular curs

Conf.univ.dr. Bogdan Mârza

Titular seminar/laborator

Conf.univ.dr. Bogdan Mârza

Director de departament

Lect.univ.dr. Diana Mihaiu

Semnătura

FIŞA DISCIPLINEI*
1. Date despre program
Instituţia de
învăţământ superior
Facultatea
Departament
Domeniul de studiu
Ciclul de studii
Specializarea
2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Codul cursului

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Facultatea de Științe Economice
Finanțe-Contabilitate
Contabilitate
Master
Expertiză contabilă și audit (B8)
Standarde de audit financiar
Tipul cursului
DO

Tipul de evaluare

An de studiu

Semestrul

Număr de
credite
8

1
1
Categoria formativă a disciplinei
(DF=fundamentală.; DD=domeniu; DS=specialitate;
DC=complementară)
DD
Conf.univ.dr. Bogdan Mârza

E
Titular activităţi curs
Titular activităţi seminar /
Conf.univ.dr. Bogdan Mârza
laborator/ proiect
3. Timpul total estimat
Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – număr de ore pe săptămână
Curs
Seminar
Laborator
Proiect
Total
2
1
3
Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – Total ore din planul de învăţământ
Curs
Seminar
Laborator
Proiect
Total (NOADsem)
28
14
42
Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual
Nr.ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
38
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe
66
teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
26
Tutoriat:
14
Examinări:
14
Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )
158
Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem ) = nr. credite x 25
200
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Discipline necesar
• Contabilitate financiară
a fi promovate
• Audit financiar
anterior
• Înregistrarea operaţiunilor economice și financiare în contabilitatea
Competențe
întreprinderii
• Întocmirea situațiilor financiare

Competenţe transversale

Competenţe profesionale

• Utilizarea indicatorilor economico-financiari
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
Nu este cazul
De desfăşurare a sem/lab/pr Nu este cazul
6. Competenţe specifice acumulate
• Definirea noţiunilor legate de auditul financiar
• Utilizarea corectă a termenilor specifici auditului financiar
• Capacitatea de organizare şi planificare a auditului financiar
• Cunoaşterea normelor şi standardelor de audit financiar
• Identificarea şi documentarea informaţiilor în auditul financiar
• Analiza şi evaluarea informaţiilor în auditul financiar
• Utilizarea metodelor şi tehnicilor de audit financiar
• Structura raportului de audit financiar
• Capacitatea de a transpune în pratică cunoştinţele dobândite
• Cunoaşterea şi aplicarea deontologiei profesionale în audit
• Abilitatea de a colabora cu experţii din alte domenii
• Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei
strategii de munca riguroasă, eficientă şi responsabilă
• Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de
tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei
• Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competenţelor
profesionale la dinamica contextului economic
• Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi
tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare
• Preocupare pentru perfecţionarea rezultatelor activităţii profesionale prin asumarea de
roluri într-o echipă multidisciplinară de muncă.
• Implicarea în activităţi de cercetare, cum ar fi documentarea, elaborarea unor sinteze
bibliografice, eventual, a unor referate şi articole de specialitate.
• Participarea la proiecte având caracter ştiinţific şi demonstrarea capacitatii de a
identifica oportunităţi pentru propria formare profesională în viitor.
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al disciplinei Această disciplină urmăreşte transmiterea către masteranzi a
cunoştinţelor despre instituțiile de reglementare, precum și
necesitatea normării în domeniul auditului, despre modul de
interpretare și aplicare a standardelor privind planificarea
auditului financiar, probele de audit, întocmirea raportului de
audit financiar şi aplicarea acestora în practică la nivelul
întreprinderilor
Obiectivele specifice
• transmiterea către masteranzi a cunoştinţelor despre conceptul
şi planificarea auditului financiar
• transmiterea către masteranzi a cunoştinţelor despre
planificarea misiunii de audit financiar
• transmiterea către masteranzi a cunoştinţelor despre tehnicile
și procedurile de identificare a probelor de audit financiar
• transmiterea către masteranzi a cunoştinţelor despre
întocmirea raportului de audit financiar

8. Conţinuturi
Curs
Curs 1 Organizaţii internaţionale şi naţionale implicate în elaborarea şi implementarea
standardelor de audit financiar
Curs 2 Rolul standardelor în desfăşurarea activităţilor de audit financiar
Curs 3 Terminologia folosită în standardele de audit finaciar
Curs 4 Conţinutul standardelor de audit financiar:
ISA 100 - Privind angajamentele de certificare, ISA 120 - Cadrul general al
standardelor internaţionale de audit
Curs 5 Conţinutul standardelor de audit financiar:
ISA 200 - Obiective şi principii generale care guvernează un angajament de
audit al situaţiilor financiare, ISA 210 - Termenii angajamentelor de audit, ISA
220 - Controlul calităţii auditului, ISA 230 – Documentaţia
Curs 6 Conţinutul standardelor de audit financiar:
ISA 240 - Responsabilitatea auditorului de a lua în considerare frauda şi
eroarea într-un angajament de audit al situaţiilor financiare, ISA 250 - Rolul
legislaţiei şi reglementărilor în vigoare în auditul situaţiilor financiare, ISA 260
- Comunicarea problemelor de audit celor responsabili cu guvernanţa
Curs 7 Conţinutul standardelor de audit financiar:
ISA 300 – Planificare, ISA 310 - Cunoaşterea clientului, ISA 315 Cunoaşterea entităţii şi mediului său şi evaluarea riscurilor de denaturare
semnificativă
Curs 8 Conţinutul standardelor de audit financiar:
ISA 320 - Pragul de semnificaţie în audit, ISA 330 - Procedurile auditorului ca
răspuns la riscurile evaluate
Curs 9 Conţinutul standardelor de audit financiar:
ISA 400 - Evaluarea riscurilor şi controlul intern, ISA 401 - Auditul într-un
mediu cu sisteme informatizate, ISA 402 - Considerente de audit referitoare la
entităţile care apelează la prestatori de servicii
Curs 10 Conţinutul standardelor de audit financiar:
ISA 500 - Probe de audit, ISA 501 - Probe de audit – considerente suplimentare
pentru elemente specifice, ISA 505 - Confirmări externe, ISA 510 Angajamente iniţiale – solduri de deschidere
Curs 11 Conţinutul standardelor de audit financiar:
ISA 520 - Proceduri analitice, ISA 530 - Eşantionarea în audit şi alte proceduri
de testare selective, ISA 540 - Auditul estimărilor contabile, ISA 545 - Auditul
evaluărilor şi prezentărilor de informaţii privind valoarea justă, ISA 550 - Părţi
afiliate, ISA 560 - Evenimente ulterioare, ISA 570 - Principiul continuităţii
activităţii, ISA 580 - Declaraţiile conducerii,
Curs 12 Conţinutul standardelor de audit financiar:
ISA 600 - Utilizarea serviciilor unui alt auditor, ISA 610 - Luarea în
considerare a activităţii de audit intern , ISA 620 - Utilizarea serviciilor unui
expert,
Curs 13 Conţinutul standardelor de audit financiar:
ISA 700 - Raportul auditorului independent cu privire la un set complet de
situaţii financiare cu scop general, ISA 701 - Modificări ale raportului
auditorului independent, ISA 710 - Date comparative, ISA 720 - Alte

Nr. ore
2
2
2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

informaţii din documentele cuprinzând situaţii financiare auditate
Curs 14 Obligativitatea şi monitorizarea aplicării standardelor de audit financiar
Total ore curs:
Seminar/Laborator
Sem 1 Evoluţia istorică a conceptului de audit financiar şi organismele implicate în
reglementarea activităţii de audit financiar
Sem 2 Utilitatea standardelor de audit financiar
Sem 3 Terminologia folosită în standardele de audit finaciar
Sem 4 Interpretarea standardelor de audit financiar:
ISA 100 - Privind angajamentele de certificare, ISA 120 - Cadrul general al
standardelor internaţionale de audit
Sem 5 Interpretarea standardelor de audit financiar:
ISA 200 - Obiective şi principii generale care guvernează un angajament de
audit al situaţiilor financiare, ISA 210 - Termenii angajamentelor de audit, ISA
220 - Controlul calităţii auditului, ISA 230 – Documentaţia
Sem 6 Interpretarea standardelor de audit financiar:
ISA 240 - Responsabilitatea auditorului de a lua în considerare frauda şi
eroarea într-un angajament de audit al situaţiilor financiare, ISA 250 - Rolul
legislaţiei şi reglementărilor în vigoare în auditul situaţiilor financiare, ISA 260
- Comunicarea problemelor de audit celor responsabili cu guvernanţa
Sem 7 Interpretarea standardelor de audit financiar:
ISA 300 – Planificare, ISA 310 - Cunoaşterea clientului, ISA 315 Cunoaşterea entităţii şi mediului său şi evaluarea riscurilor de denaturare
semnificativă
Sem 8 Interpretarea standardelor de audit financiar:
ISA 320 - Pragul de semnificaţie în audit, ISA 330 - Procedurile auditorului ca
răspuns la riscurile evaluate
Sem 9 Interpretarea standardelor de audit financiar:
ISA 400 - Evaluarea riscurilor şi controlul intern, ISA 401 - Auditul într-un
mediu cu sisteme informatizate, ISA 402 - Considerente de audit referitoare la
entităţile care apelează la prestatori de servicii
Sem 10 Interpretarea standardelor de audit financiar:
ISA 500 - Probe de audit, ISA 501 - Probe de audit – considerente suplimentare
pentru elemente specifice, ISA 505 - Confirmări externe, ISA 510 Angajamente iniţiale – solduri de deschidere
Sem 11 Interpretarea standardelor de audit financiar:
ISA 520 - Proceduri analitice, ISA 530 - Eşantionarea în audit şi alte proceduri
de testare selective, ISA 540 - Auditul estimărilor contabile, ISA 545 - Auditul
evaluărilor şi prezentărilor de informaţii privind valoarea justă, ISA 550 - Părţi
afiliate, ISA 560 - Evenimente ulterioare, ISA 570 - Principiul continuităţii
activităţii, ISA 580 - Declaraţiile conducerii,
Sem 12 Interpretarea standardelor de audit financiar:
ISA 600 - Utilizarea serviciilor unui alt auditor, ISA 610 - Luarea în
considerare a activităţii de audit intern , ISA 620 - Utilizarea serviciilor unui
expert,
Sem 13 Interpretarea standardelor de audit financiar:
ISA 700 - Raportul auditorului independent cu privire la un set complet de

2
28
Nr. ore
1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

situaţii financiare cu scop general, ISA 701 - Modificări ale raportului
auditorului independent, ISA 710 - Date comparative, ISA 720 - Alte
informaţii din documentele cuprinzând situaţii financiare auditate
Sem 14 Obligativitatea şi monitorizarea aplicării standardelor de audit financiar
Total ore seminar/laborator
Metode de predare
• Prelegere
• Dezbatere
• Problematizare
• Studiu de caz
• Cercetarea documentelor

1
14

Bibliografie
Federatia Internationala a Contabililor - Reglementari Internationale de Audit,
Asigurare si Etica. Audit Financiar 2008 (I + II), Irecson, 2009
Marin Toma – Initiere in auditul situatiilor financiare, CECCAR, 2009
Emil Horomnea – Audit Financiar. Concepte. Standarde. Norme, Alfa, 2010
Referinţe
Sorin Domișoru - Audit statutar și comunicare financiară, Volumul I, Economică,
bibliografice 2011
recomandate Adelina Dumitrescu - Audit și contabilitate - Baze ale performanței în
administrația publică, Economică, 2012
Bogdan Mârza - Harmonization, normalization, internationalization in financial
accounting, Revista Economică, 6(59) Part II/2011, Sibiu
Bogdan Mârza - Considerations on economic information system of profit units,
Revista Economică, 4-5(63)/2012, Sibiu
Standardele internaţionale de audit, 2005 – www.cafr.ro
Codul de conduită etică si profesională, 2005 – www.cafr.ro
Directiva a opta a Consiliului Comunităţilor Europene
Hotărârea Guvernului României, nr.983/2004, pentru aprobarea Regulamentului
de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România
Dorina Poanta, Petre Brezeanu, Laura Elly Novac, Violeta Tataru, Iulian
Referinţe
Brasoveanu, Vera Morariu, Cristina Triandafil – Auditul financiar. Repere
bibliografice
metodologice, etice şi istorice. Reglementări internaţionale (ISA) – extrase,
suplimentare
Cavallioti, 2008
Alexandru Rusovici, Stere Farmache, Gheorghe Rusu - Manager in misiunea de
audit. Ghid pentru intelegerea si aplicarea standardelor internationale de audit
financiar (ISA), Regia Autonoma Monitorul Oficial, 2008
CAFR – Ghid privind unele reglementări ale profesiei de auditor, Ediţia a II-a
revizuită şi completată, Editura CNI Coresi, Bucureşti, 2007
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
• Fişa disciplinei este elaborată pe baza unor manuale ale CAFR, recunoscute pe plan naţional
• Conţinutul disciplinei este coroborat cu cerinţele obținerii calității de membru în cadrul
organismelor profesionale CECCAR și CAFR
10. Evaluare
Tip
Ponderea în
Criterii de evaluare
Metode de evaluare
Obs.**
activitate
nota finală

Cunoaştere şi înţelegere
Examen - Test grila
50%
CEF
Abilitatea de explicare şi
interpretare
Cunoasterea standardelor de audit
Referat
Seminar
50%
nCPE
Abilitatea de interpretare a
informațiilor
Standard minim de performanţă
• Studentul cunoaşte conceptele şi le interpretează corect din punct de vedere practic și teoretic
• Limbajul de specialitate este corect utilizat
• Minim nota 5 la testul grilă și referat
Curs

(*) Fişa disciplinei cuprinde componente adaptate persoanelor cu dizabilităţi, în funcţie de
tipul şi gradul acestora.
(**) CPE – condiţionează participarea la examen; nCPE – nu condiţionează participarea la examen;
CEF - condiţionează evaluarea finală;
Data completării: 22.09.2020
Data avizării în Departament: 28.09.2020
Grad didactic, titlul, prenume, numele
Titular curs

Conf.univ.dr. Bogdan Mârza

Titular seminar/laborator

Conf.univ.dr. Bogdan Mârza

Director de departament

Lect.univ.dr. Diana Mihaiu

Semnătura

FIŞA DISCIPLINEI*
1. Date despre program
Instituţia de
învăţământ superior
Facultatea
Departament
Domeniul de studiu
Ciclul de studii
Specializarea
2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Codul cursului

Tipul de evaluare

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Facultatea de Științe Economice

Finanțe Contabilitate
Contabilitate
Master
Expertiză contabilă și audit

Metodologia auditului financiar
Tipul cursului

An de studiu

Semestrul

Număr de
credite
7

II
2
Categoria formativă a disciplinei
(DF=fundamentală.; DD=domeniu; DS=specialitate;
DC=complementară)

Examen
Titular activităţi curs
Conf. univ. dr. Daniela Petrașcu
Titular activităţi seminar /
Conf. univ. dr. Daniela Petrașcu
laborator/ proiect
3. Timpul total estimat
Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – număr de ore pe săptămână
Curs
Seminar
Laborator
Proiect
Total
2
2
4
Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – Total ore din planul de învăţământ
Curs
Seminar
Laborator
Proiect
Total (NOADsem)
24
24
48
Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual
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:
Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )
Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem ) = nr. credite x 25
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Discipline necesar
a fi promovate
anterior
Competențe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
conform programului de activitate
De desfăşurare a cursului

Nr.ore
48
19
40
10
10
127
175

De desfăşurare a sem/lab/pr

Studenții vor respecta intocmai programarea transmisa pentru prezentarea
proiectelor in cadrul seminarului

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale

Competenţe transversale

- Fundamentarea ştiinţifică a deciziilor privind relaţiile cu mediul extern – prin
identificarea, analiza şi interpretarea informaţiilor care privesc interacţiunea
dintre firmă şi instituţiile publice
- Elaborarea, analiza şi verificarea situaţiilor financiare în condiţiile
internaţionalizării afacerilor
- Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul
propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă
- Identificarea şi definirea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă
plurispecializată şi autocondusă şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă
eficientă în cadrul echipei
.- Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a
resurselor şi tehnicilor de învăţare centru propria dezvoltare

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al disciplinei identificarea termenilor şi noţiunilor specifice metodologiei
auditului financiar
Obiectivele specifice
perceperea relaţiilor, conexiunilor şi dependenţelor existente în
metodologia auditului financiar
8. Conţinuturi
Curs
Nr. ore
Curs 1 Elemente de bază: definire, concept, cadru legislativ, aspecte privind 2
Curs 2
Curs 3
Curs 4
Curs 5
Curs 6
Curs 7
Curs 8
Curs 9
Curs 10
Curs 11
Curs 12

internaţionalizarea
Misiune de audit financiar
Metodologie, concept, aspecte procedurale
Riscurile unei misiuni de audit financiar şi posibilitatea depistării unor eventuale
fraude
Cadru conceptual privind misiunile standardizate ale expertului contabil
Misiunile auditorului financiar. Dosarele misiunii
Auditarea situaţiilor financiare
Cadru de organizare a auditului financiar la nivelul guvernanţei corporative
Documentarea informaţiilor
Închiderea misiunilor şi comunicarea rezultatelor
Standarde profesionale
Structura unui raport de audit financiar

Total ore curs:
Seminar/Laborator
Cunoaştere: concept, definiţie, legislație
Sem 1
Profesia de audior financiar: posibilități de organizare și dezvoltare în România,
Sem 2
Profesia contabilă/ auditor financiar: posibilități de organizare și dezvoltare la nivel
Sem 3
Sem 4
Sem 5
Sem 6
Sem 7
Sem 8

internațional
Studiu de caz: integritate profesională
Studiu de caz: competență profesională
Studiu de caz: obiectivitate
Studiu de caz: prudență
Studiu de caz: profesionalism

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
24
Nr. ore
2
2
2
2
2
2
2
2

Sem 9
Sem 10
Sem 11
Sem 12

Studiu de caz: independență
Standarde profesionale la nivel înalt
Auditor financiar: o profesie excesiv reglementată
Concluzii şi propuneri

Total ore seminar/laborator

2
2
2
2
24

Metode de predare
Prelegere / dezbatere
Bibliografie

Referinţe
bibliografice
recomandate

Referinţe
bibliografice
suplimentare

Petrașcu D., ”Metodologia auditului financiar”, Ed. Univ.”Lucian Blaga” Sibiu, 2015
Jinga C.: „Audit financiar”, Ed. ASE, Bucureşti, 2009;
Petraşcu D.,:Metodologia derulării unei misiuni de audit într-o instituție publică; Ed.
Univ. „Lucian Blaga” Sibiu, 2017
Boulescu M.: „Auditul financiar. Repere normative naţionale”, Ed. Economică, Bucureşti,
2003
Petraşcu D.,:Metodologia derulării unei misiuni de audit într-o instituție publică; Ed.
Univ. „Lucian Blaga” Sibiu, 2017
Camera Auditorilor Financiari din România; 2012; Ghidul de utilizare a IAS-urilor în
auditarea întreprinderilor mici şi mijlocii.
Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, 2007, Standardul
profesional nr.24: Misiunile de audit financiar şi Cadrul Conceptual privind misiunille
standardizate ale expertului contabil, Ed. CECCAR, Bucureşti.
OUG 75/1999 privind activitatea de audit financiar, modificată şi republicată;
Norme profesionale ale auditului publicate de I.I.A şi comentate de I.F.A.C.I. Bucureşti,
2002;
Norme specifice privind exercitarea activităţii de audit public intern la nivelul
Ministerului Finanţelor Publice.
Boulescu M, Ghiţă M., Mareş V.: „Control fiscal şi auditul financiar – fiscal”; Ed.
CECCAR, Bucureşti, 2003
Colecţia Revistei Audit Financiar, ISSN 1583-5812, editată de CAFRR.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Se realizează prin contacte periodice cu aceștia în vederea analizei problemei.
Continutul prezentei fișe este rezultatul consultării informațiilor legate de cerințele mediului de afaceri,
cerințe despre care am luat la cunoștință din:
- presa de specialitate
- contractele încheiate între Universitate și reprezentanții mediului de afaceri
- experiențele discutate cu membrii asociației Alumni
- întâlnirile cu repezentanții mediului de afaceri organizate de Clubul Studenților Economiști
vizită la sediul CECCAR și întâlnire cu profesioniștii contabili

10. Evaluare
Tip
activitate

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

Ponderea în
nota finală

Obs.**

Curs

Seminar/
Laborator

- Înțelegerea terminologiei
specifice metodologiei auditului
financiar;
- Înțelegerea relaţiilor,
conexiunilor şi dependenţelor
existente profesia de auditor;
- Cunoașterea rolului auditorului.
Capacitatea de a realiza un studiu
de caz pe o temă dată, de a
sintetiza informația și de a
răspunde întrebărilor

Examen

50%

Prezentare raport
50%

Standard minim de performanţă
➢ Stăpânirea unui minim de cunoştinţe teoretice cu care s-a operat pe parcursul semestrului;
Prezentarea proiectului și dovedirea faptului ca are un bagaj minim de cunoștințe în urma realizării
acestuia
(*) Fişa disciplinei cuprinde componente adaptate persoanelor cu dizabilităţi, în funcţie de
tipul şi gradul acestora.
(**) CPE – condiţionează participarea la examen; nCPE – nu condiţionează participarea la examen;
CEF - condiţionează evaluarea finală;
Data completării: 25.09.2020
Data avizării în Departament 28.09.2020
Grad didactic, titlul, prenume, numele
Titular curs

Conf. univ. dr. Daniela Petarșcu

Titular seminar/laborator

Conf. univ. dr. Daniela Petarșcu

Director de departament

Lector univ. dr. Diana Mihaiu

Semnătura

FIŞA DISCIPLINEI*
1. Date despre program
Instituţia de învăţământ
superior
Facultatea
Departament
Domeniul de studiu
Ciclul de studii
Specializarea
2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Codul cursului

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Facultatea de Științe Economice
de Finanțe Contabilitate
Contabilitate
Masterat
Expertiză contabilă și audit

Tipul cursului
Obligatoriu

Contabilitate Managerială Aprofundată
An de studiu
Semestrul
II
I
Categoria formativă a disciplinei
DS
Conf. univ. dr. Adrian Moroșan

Număr de credite
7

Tipul de evaluare
Examen
Titular activităţi curs
Titular activităţi seminar /
Conf. univ. dr. Adrian Moroșan
laborator/ proiect
3. Timpul total estimat
Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – număr de ore pe săptămână
Curs
Seminar
Laborator
Proiect
Total
2
2
4
Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – Total ore din planul de învăţământ
Curs
Seminar
Laborator
Proiect
Total (NOADsem)
28
28
56
Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual
Nr.ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
70
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
30
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
11
Tutoriat:
4
Examinări:
4
Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )
119
Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem ) = nr. credite x 25
175
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Discipline necesar a
fi promovate
anterior
Competențe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
● nu se vor utiliza telefoanele mobile în timpul activităţilor didactice;
● nu se va discuta cu colegii în timpul activitaţilor didactice decât în cadru
De desfăşurare a cursului
organizat;
● nu se va intra/ieşi în/din sală în timpul activităţilor didactice decât din
motive obiective
● nu se vor utiliza telefoanele mobile în timpul activităţilor didactice;
● nu se va discuta cu colegii în timpul activitaţilor didactice decât în cadru
De desfăşurare a sem/lab/pr
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 de amânare pe motive altfel
decât obiectiv întemeiate.
6. Competenţe specifice acumulate
• Să cunoască terminologia utilizată în Contabilitatea Managerială;
• Să demonstreze capacitatea de utilizare adecvată a noţiunilor din
Contabilitatea Managerială;
• Să înţeleagă importanţa studiilor de caz în Contabilitatea Managerială;
• 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
Competenţe profesionale
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;
• 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
Competenţe transversale
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)
Obiectivul general al disciplinei
● familiarizarea cu principalele aspecte, concepte şi practici referitoare
la Contabilitatea Managerială
Obiectivele specifice
● familiarizarea studenţilor cu concepte ale gândirii teoretice şi
aplicative necesare ţinerii contabilităţii manageriale 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 contabilitatea
managerială a entităţilor economice în deplină concordanţă cu teoriile
actuale, cu prevederile legale şi cu normele generale stabilite de
organele competente.
● pregătirea viitorilor specialişti astfel încât aceştia să dispună de
cunoştinţele necesare pentru a putea conduce contabilitatea
managerială a entităţilor economice în deplină concordanţă cu teoriile
actuale, cu prevederile legale şi cu normele generale stabilite de
organele competente.
● pregătirea viitorilor specialişti astfel încât aceştia să dispună de
cunoştinţele necesare pentru a putea controla contabilitatea
managerială a entităţilor economice în deplină concordanţă cu teoriile
actuale, cu prevederile legale şi cu normele generale stabilite de
organele competente.
8. Conţinuturi
Curs
Nr. ore
Contabilitatea managerială aprofundată: concept, trăsături, tendințe
Curs 1
4
Organizarea controlului de gestiune (controllingului) într-o întreprindere
Curs 2
2
Metode utilizate în cadrul calculației costurilor pentru producător
Curs 3
4

Curs 4
Curs 5
Curs 6
Curs 7
Curs 8
Curs 9
Curs 10

Metoda costurilor standard
Metoda ABC
Interpretarea indicatorilor statistici în cadrul controlului de gestiune
Metode de calculație bazate pe conceptul costului parțial
Metoda direct costing
Costul stocurilor conform prevederilor IAS/IFRS
Interpretarea indicatorilor financiari de profitabilitate în cadrul controlului de gestiune

Total ore curs:
Seminar/Laborator
Contabilitatea managerială aprofundată: concept, trăsături, tendințe
Sem 1
Organizarea controlului de gestiune (controllingului) într-o întreprindere
Sem 2
Metode utilizate în cadrul calculației costurilor pentru producător
Sem 3
Metoda costurilor standard
Sem 4
Metoda ABC
Sem 5
Interpretarea indicatorilor statistici în cadrul controlului de gestiune
Sem 6
Metode de calculație bazate pe conceptul costului parțial
Sem 7
Metoda direct costing
Curs 8
Costul stocurilor conform prevederilor IAS/IFRS
Curs 9
Curs 10 Interpretarea indicatorilor financiari de profitabilitate în cadrul controlului de gestiune
Total ore seminar/laborator
Metode de predare
Prelegere; dezbatere; studii de caz.

2
2
4
2
2
4
2
28
Nr. ore
4
2
4
2
2
4
2
2
4
2
28

Bibliografie
Referinţe
bibliografice
recomandate

Referinţe
bibliografice
suplimentare

Eșanu, Nicolae, Țăran-Moroșan, Adrian – Aplicații practice de contabilitate de gestiune,
Ed. Psihomedia, Sibiu, 2010
Caraiani, Chirața, Dascălu, Cornelia, Lungu, Camelia I. – Contabilitate managerială.
Tehnologii integrative pentru deciziile de afaceri. Ediția a 2-a, Ed. ASE, 2014
Mocanu, Mihai – Contabilitate de gestiune: Concepte. Metode. Aplicații., Ed. Tipo
Moldova, Iași, 2013
Man, Mariana, Contabilitate de gestiune, Ed. Focus, Petroșani, 2003
Tabără, Neculai, Briciu, Sorin – Actualități și perspective în contabilitate și control de
gestiune, Ed. Tipo Moldova, Iași, 2012
Călin, Oprea, Nedelcu, Monica Viorica, Man, Mariana – Contabilitate managerială, Ed.
Didactică și Pedagogică, București, 2008
Iacob, Constanța, Simionescu, Silvia, Manea, Delia – Contabilitatea de gestiune.
Instrument fundamental al activității manageriale., Ed. Universitaria, Craiova, 2016

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Se realizează prin contacte periodice cu aceștia în vederea analizei problemei.
10. Evaluare
Tip
activitate
Curs

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

Ponderea în
nota finală

Cunoaşterea terminologiei utilizate în
Contabilitatea Managerială

Examen

50%

Obs.**
nCPE,
CEF

Capacitatea de utilizare adecvată a
nCPE,
noţiunilor Contabilităţii Manageriale.
CEF
Însuşirea problematicii tratate la curs
nCPE,
şi seminar.
CEF
Seminar/
Testări
pe
parcurs
50%
Capacitatea de a utiliza corect
Laborator
nCPE,
metodele, modelele şi instrumentele
CEF
studiate.
Standard minim de performanţă
Îndeplinirea a jumătate dintre cerinţele impuse atât pentru evaluarea finală cât şi în timpul semestrului.
(*) Fişa disciplinei cuprinde componente adaptate persoanelor cu dizabilităţi, în funcţie de tipul şi
gradul acestora.
(**) CPE – condiţionează participarea la examen; nCPE – nu condiţionează participarea la examen; CEF condiţionează evaluarea finală;
Data completării: 25.09.2020
Data avizării în Departament 28.09.2020
Grad didactic, titlul, prenume, numele
Titular curs

Conf. univ. dr. Adrian Moroșan

Titular seminar/laborator

Conf. univ. dr. Adrian Moroșan

Director de departament

Lect. univ. dr. Diana Mihaiu

Semnătura

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
Instituţia de învăţământ
superior
Facultatea
Departament
Domeniul de studiu
Ciclul de studii
Specializarea
2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Codul cursului
Tipul de evaluare

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Ştiinţe Economice
Finanţe-Contabilitate
Contabilitate
Master profesional
Expertiză contabilă și audit
Expertiză și diagnostic financiar-contabil
Tipul cursului
DO

An de studiu
Semestrul
II
I
Categoria formativă a disciplinei

Număr de credite
7

E
DS
Titular activităţi curs
Prof. Univ. Dr. Nicolae Balteş
Titular activităţi seminar /
Prof. Univ. Dr. Nicolae Balteş
laborator/ proiect
3. Timpul total estimat
Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – număr de ore pe săptămână
Curs
Seminar
Laborator
Proiect
Total
2
2
4
Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – Total ore din planul de învăţământ
Curs
Seminar
Laborator
Proiect
Total (NOADsem)
28
28
56
Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual
Nr.ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
47
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
25
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
20
Tutoriat:
17
Examinări:
10
Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )
119
Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem ) = nr. credite x 25
175
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Discipline necesar a
Analiză economico-financiară aprofundată; Contabilitate financiară; Finanţe;
fi promovate
Fiscalitate, Statistică economică, Control financiar
anterior
Abilitarea cursanţilor cu reglementările, cerinţele şi tehnicile utilizate în efectuarea
expertizei contabile judiciare şi extrajudiciare.
Competențe

Diagnosticul financiar privind performanţa, poziţia financiară, modificarea poziţiei
financiare şi riscurilor întreprinderii.

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
Online pe platformele Google Classroom și Google Meet
De desfăşurare a sem/lab/pr
Online pe platformele Google Classroom și Google Meet
6. Competenţe specifice acumulate
Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte de expertiză
contabilă judiciară și extrajudiciară
C4. Determinarea şi interpretarea indicatorilor economico-financiari
Competenţe profesionale

C5. Derularea operaţiunilor specifice efectuării expertizelor contabile judiciare
și extrajudiciare

Competenţe transversale
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al disciplinei
Cursul și seminariile urmăresc familiarizarea studenților masteranzi cu
raționamentul profesional și cu doctrina și deontologia profesională, în
realizarea de expertize judiciare și extrajudicare
Obiectivele specifice
Cunoaştere şi înţelegere(cunoaşterea şi utilizarea adecvată a
noţiunilor specifice disciplinei)
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

identificarea de termeni, relaţii, procese, perceperea unor relaţii
şi conexiuni
utilizarea corectă a termenilor de specialitate
definirea/nominalizarea de concepte
capacitatea de adaptare la noi situaţii
cunoştinţe generale de bază, precum şi necesare
profesiunii/disciplinei
abilităţi de operare pe PC
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, integrarea unor domenii
realizarea de conexiuni între rezultate
argumentarea unor enunţuri
generarea, demonstrarea
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)
❑

rezolvarea de probleme prin modelare şi algoritmizare

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

relaţionări între diferite tipuri de reprezentări, între reprezentări
şi obiect
reducerea la o schemă sau model
descrierea unor stări, sisteme, procese, fenomene
capacitatea de a transpune în practică cunoştinţele dobândite
abilităţi de cercetare, creativitate
capacitatea de a concepe proiecte şi de a le derula
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 obiect, fenomen,
comportament etc.
capacitatea de a avea un comportament etic
abilitatea de a colabora cu specialităţi din alte domenii

8. Conţinuturi
Curs
Nr. ore
Curs 1
Introducere în expertiza contabilă. Acte normative ce reglementează expertiza
2
contabilă în România
Curs 2
Organizarea activităţii de expertiză contabilă în România: Calitatea de expert contabil
2
Curs 3
Exercitarea profesiei de expert contabil; Interdicţii şi răspunderi privind experţii
contabili.
2
Curs 4
Curs 5
Curs 6
Curs 7
Curs 8
Curs 9
Curs 10
Curs 11
Curs 12
Curs 13
Curs 14

Standarde profesionale privind efectuarea expertizei contabile:Expertizele contabile
judiciare; Expertizele contabile extrajudiciare
Principii deontologice aplicabile in misiunile privind expertiza contabilă
Particularităţi privind incompatibilitatea expertului contabil în demersul efectuării
expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare
Succesiunea lucrărilor privind elaborarea expertizelor contabile
Raportul de expertiză contabilă.
Grupul experților judiciari din Romania.
Diagnostic financiar privind aprecierea performanţei şi a rentabilităţii.
Diagnostic financiar privind aprecierea poziţiei financiare
Diagnosticul echilibrului financiar
Diagnosticul riscului economic și financiar. Posibilităţi de anticipare a riscului.
Diagnosticul riscului de insolvenţă. Posibilităţi de anticipare a riscului.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Total ore curs:
Seminar/Laborator
Sem 1
Calitatea de expert contabil; Exercitarea profesiei de expert contabil; Interdicţii şi
răspunderi privind experţii contabili.
Sem 2
Expertizele contabile judiciare şi expertizele contabile extrajudiciare. Principii
deontologice aplicabile în misiunile privind efectuarea expertizei contabile
Sem 3
Particularităţi privind incompatibilitatea expertului contabil în demersul efectuării
expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare. Succesiunea lucrărilor privind
elaborarea expertizelor contabile
Sem 4
Raport de expertiză având ca obiective actualizarea unei sume funcţie de evoluţia
ratei inflaţiei și calculul dobânzii legale
Sem 5-6
Raport de expertiză privind litigii fiscale
Sem 7
Raport de expertiză privind litigii de muncă
Sem 8
Raport de expertiză privind clauze abuzive din Contractele de credit
Sem 9-12
Raport de expertiză privind litigii comerciale
Sem 13
Raport de expertiză privind pretenții civile
Sem 14
Raport de expertiză privind opoziția la executare
Total ore seminar/laborator
Metode de predare

28
Nr. ore
2
2
2

2
4
2
2
8
2
2
28

Bibliografie
Nicolae Balteș, Expertiză contabilă și diagnostic financiar, Editura Pro
Universitaria, București, 2020, ISBN 978-606-26-1202-3
- Nicolae Balteş – Expertiza contabilă, Note de curs pentru uzul studenţilor, 2019
- Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă
şi a contabililor autorizaţi, republicată, în anul 2008, cu modificările şi completările
ulterioare
-

Referinţe
bibliografice
recomandate

- Ordonanța Guvernului 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică,
aprobată prin Legea nr. 156/2002
- Standardul Profesional nr. 35 „Expertizele contabile- ghid de aplicare”, ediţia a VII-a
revizuită, Editura CECCAR, Bucureşti, 2016.
- Normele CECCAR nr. 1044/2010 privind îmbunătățirea activității de expertiză contabilă
judiciară
- Noul Cod de procedură civilă, art. 335-338

1.

- Nicolae Balteş, Maria Daciana Cozma, Performanță și risc în activitatea bancară, Editura Tehno
Media, Sibiu, 2017, ISBN 978-606-616-276-0

2.
- Nicolae Balteș, Georgiana Piko- Poziția și performanța financiară la entitățile economice
aparținând industriei farmaceutice - evoluții și tendințe -, Editura Techno Media, Sibiu, 2018 ISBN
978-606-616-285-2
- Nicolae Balteș, Alexandra-Gabriela-Maria Dragoe - Performanţă financiară în industria
prelucrătoare, Editura Techno Media, Sibiu, 2018 ISBN 978-606-616-340-8
- Balteş Nicolae, Diana Elena Vasiu – Analiza performanţei financiare a entităţii economice,
Editura Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, 2015 ISBN 978-606-12-1131-9

Nicolae Balteş – Analiză şi diagnostic financiar, Editura Universităţii „Lucian
Blaga” din Sibiu, 2010
Nicolae Balteş (coordonator) – Analiza economico-financiară a întreprinderii,
Editura Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, 2013
- Nicolae Balteş – Managementul riscului şi măsurarea performanţelor bancare,
Note de curs, 2009
- Boulescu, M., Ghiţă, M., Control financiar şi expertiză contabilă, Editura Eficient,
Bucureşti, 1996
- M. Niculescu – Diagnostic financiar, Ed. Economică, Bucureşti, 2005
- Gh. Vâlceanu, V. Robu, N. Georgescu (coord.) – Analiză economico-financiară,
Ed.Economică, Bucureşti, 2005
- Silvia Petrescu – Analiză şi diagnostic financiar- contabil, ediţia a II-a revizuită şi
adăugită, Editura CECCAR, Bucureşti, 2008
-

Referinţe
bibliografice
suplimentare

- Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată (MO nr. 454/18 iunie 2008), cu modificările
şi completările ulterioare
- Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor
contabile privind situațiile financiare anuale individuale şi situațiile financiare anuale
consolidate, MO nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi insolvenţa, MO nr.
466/25.06.2014
- OMFP Nr. 170 din 17 februarie 2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind
contabilitatea în partidă simplă, MO nr. 139 din 24 februarie 2015

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
- Fişa disciplinei este elaborată pe baza unor manuale din domeniu, recunoscute pe plan naţional
- Cadrul didactic are doctoratul în domeniul Finanţe, deține calitatea de expert contabil și este lector
acreditat CECCAR pe domeniul Expertiză contabilă
- În mare parte, problematica disciplinei a făcut obiectul unor comunicări ştiinţifice ale cadrelor
didactice la Conferinţe Ştiinţifice internaţionale şi în reviste de specialitate indexate în baze de date

-

internaţionale
Conţinutul disciplinei este coroborat cu cerinţele organismului profesional CECCAR, la care
titularul de curs este lector acreditat şi ale unor angajatori reprezentativi din ţară şi judeţul Sibiu (în
special societăţi de expertiză contabilă).

10. Evaluare online
Tip
activitate

Curs

Seminar/
Laborator

Criterii de evaluare

Cunoaştere şi înţelegere
Abilitatatea de explicare şi
interpretare
Prezenţa la cursuri
Cunoaştere şi înţelegere Abilitatatea
de explicare şi interpretare
Rezolvarea corectă a cerinţelor
Prezenţa la seminarii

Metode de evaluare
Examen online scris
cu rezolvare pe loc –
tip chestionar (grilă,
cu răspunsuri scurte)
- Activităţi aplicative
- Teste pe parcursul
semestrului
- Teme de control
- Activităţi ştiinţifice

Ponderea în
nota finală

Obs.**

70%

CPE

30%

CEF

Standard minim de performanţă
1. Studentul cunoaşte și interpretează corect din punct de vedere teoretic conceptele prezentate la
cursuri și seminarii
2. Limbajul de specialitate este corect utilizat
3. Minim nota 5 la seminar
4. Studentul rezolvă temele propuse în cursul semestrului de cadrul didactic titular de seminar
Data completării: 25.09.2020
Data avizării în Departament:28.09.2020
Grad didactic, titlul, prenume, numele
Titular curs

Prof. Univ. Dr. Nicolae Balteş

Titular seminar/laborator

Prof. Univ. Dr. Nicolae Balteş

Director de departament

Lect. Univ. Dr. Diana Mihaiu

Semnătura

FIŞA DISCIPLINEI*
1. Date despre program
Instituţia de
învăţământ superior
Facultatea
Departament
Domeniul de studiu
Ciclul de studii
Specializarea
2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Codul cursului

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
de Ştiinţe Economice
Finanțe și Contabilitate
Contabilitate
Master
EXPERTIZĂ CONTABILĂ ȘI AUDIT – B8
MANAGEMENT FINANCIAR
Tipul cursului
DOpt

Tipul de evaluare

An de studiu

Semestrul

Număr de
credite
7

II
I
Categoria formativă a disciplinei
(DF=fundamentală.; DD=domeniu; DS=specialitate;
DC=complementară)
DF
Prof. univ. dr. Camelia Oprean-Stan

E
Titular activităţi curs
Titular activităţi seminar /
Asist. univ. dr. Florina-Maria Tăvală
laborator/ proiect
3. Timpul total estimat
Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – număr de ore pe săptămână
Curs
Seminar
Laborator
Proiect
Total
2
1
3
Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – Total ore din planul de învăţământ
Curs
Seminar
Laborator
Proiect
Total (NOADsem)
28
14
42
Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual
Nr.ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
35
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe
30
teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
28
Tutoriat:
10
Examinări:
30
Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )
133
Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem ) = nr. credite x 25
175
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Discipline necesar
discipline precursoare obligatorii: Finanțe, gestiunea financiară a firmei,
a fi promovate
contabilitate, statistica
anterior
Competențe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
acces la internet
De desfăşurare a sem/lab/pr
6. Competenţe specifice acumulate
• înţelegerea contextului de apariţie şi dezvoltare a practicii
manageriale în domeniul financiar
• utilizarea corectă a termenilor de specialitate utilizaţi în domeniul
managementului financiar
• capacitatea de adaptare la noi situaţii determinate de schimbările din
mediul macroeconomic la nivel global
• înţelegerea şi utilizarea adecvată a noţiunilor generale privind
managementul financiar
• cunoaşterea politicilor financiare cu impact asupra valorii
organizaţiei
• explicarea modalităţior de exercitare a funcţiilor managementului
financiar într-o organizaţie, indiferent de obiectul său de activitate
• capacitatea de organizare şi planificare a activităţilor specifice
domeniului managementului financiar
• explicarea aspectelor privind piaţa de capital şi importanţa acesteia
Competenţe profesionale
în finanţarea unei organizaţii
• capacitatea de analiză şi sinteză a datelor furnizate de situaţiile
financiar-contabile
• realizarea de conexiuni între rezultate, în scopul fundamentării
corecte a deciziilor de natură financiară
• capacitatea de a utiliza informaţiile disponibile în scopul
fundamentării deciziilor financiare
• sintetizarea conceptelor enunţate în cadrul disciplinei într-o schemă
sau model
• capacitatea de a transpune în practică cunoştinţele dobândite în urma
parcurgerii disciplinei management financiar
• capacitatea de a concepe proiecte în domeniul financiar şi de a le
derula prin evidenţierea obiectivelor, strategiilor utilizate şi prin
evidenţierea utilităţii şi importanţei acestora
• abilitatea de a soluţiona probleme în domeniul financiar, în diverse
situaţii şi contexte practice
• reacţia pozitivă la sarcini didactice şi satisfacţia de a răspunde,
generate de o motivare pozitivă
• implicarea în activităţi ştiinţifice în legătură cu disciplina
Competenţe transversale
management financiar prin intermediul diferitelor proiecte sau referate
• abilitatea de a colabora cu specialităţi din alte domenii, precum:
finanţe, contabilitate, statistica etc.
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al disciplinei • cunoaşterea conţinutului managementului financiar şi
prezentarea elementelor de delimitare a acestuia faţă de gestiunea
financiară şi finanţele întreprinderii
Obiectivele specifice
• acumularea de către studenţi a cunoştinţelor necesare
înţelegerii specificităţii funcţiilor managementului financiar şi
aplicării acestora în organizaţiile performante

• evidenţierea rolului analizei financiare în diagnosticarea stării
de performanţă şi în procesul de fundamentare a deciziilor
financiare la nivel microeconomic
• prezentarea tipologiei deciziilor financiare şi a modelelor de
guvernare corporativă utilizate în procesul decizional
• crearea premiselor de aprofundare a studiului problematicii
financiare prin alte discipline de specialitate
8. Conţinuturi
Curs
Curs 1 Elemente de bază în managementul financiar

Nr. ore
2

Curs 2

Analiza situațiilor financiare

2

Curs 3

Diagnosticul rentabilității și riscului

2

Curs 4

Previziunea financiară

2

Curs 5

Managementul financiar al capitalului de lucru

2

Curs 6

Decizia de finanțare (pe termen scurt și pe termen mediu și lung)

4

Curs 7

Criterii de alegere a surselor de finanțare

2

Curs 8

Decizia de investiții în mediu cert și în mediu aleator

4

Curs 9

Decizia de dividend

2

Curs 10 Managementul investițiilor financiare

4

Curs 11 Gestiunea portofoliului de valori mobiliare: modelul Markowitz

2
Total ore curs:

Seminar/Laborator
Sem 1
Aplicarea funcţiilor managementului financiar în cazul practic al unei societăţi

28
Nr. ore
1

Sem 2

Analiza profitului; determinarea ratelor de rentabilitate. Evaluarea riscului
economic, financiar, de faliment

2

Sem 3

Construirea bilanţului şi contului de profit şi pierdere previzionate

2

Sem 4

Ciclul operațional; ciclul de conversie a numerarului, stocurilor și a creanțelorclienți. Managementul financiar al stocurilor. Managementul financiar al
clienților

2

Sem 5

Aplicaţii privind surse de finanţare ale organizaţiilor pe termen scurt (proprii,
atrase, împrumutate) şi pe termen lung (proprii, imprumutate, leasing,
nerambursabile etc.)

1

Sem 6

Aplicarea costului capitalului în alegerea tipului de finanţare; criteriul
rentabilităţii în alegerea structurii financiare

1

Sem 7

Criterii de evaluare a proiectelor de investiţii (în mediu cert/incert)

2

Sem 8

Rentabilitatea și riscul valorilor mobiliare

1

Sem 9

Rentabilitatea şi riscul unui portofoliu. Frontiera eficientă. PVMA. Modelul
Markowitz

2

Total ore seminar/laborator

14

Metode de predare
Expunerea, problematizarea, studii de caz, prelegere intensificată (prezentări PowerPoint)
Bibliografie
• Dragotă Victor, Obreja L, Dragotă M, Management financiar, Ed. A II-a,
Editura Economică, vol.1 şi 2, Bucureşti, 2012
• Oprean Camelia, Formarea şi utilizarea capitalurilor – abordări din prisma
Referinţe
mangementului financiar, Editura ASEM Chişinău, 2008
bibliografice
•
Oprean-Stan Camelia, Finanțe, între teorie și practică, Editura ULBS, Sibiu,
recomandate
2018
• Stancu I, Finanțe corporative cu Excel, Ed. Economică, București, 2012
•
Referinţe
bibliografice
suplimentare

•
•
•

Bogdan Ioan, Management financiar în afaceri, Editura Universitară
Bucureşti, 2006
Hoanţă Nicolae, Gestiunea financiară a întreprinderii, Editura CH Beck,
Bucureşti, 2011
Stancu Ion, Finante, Editura Economică, Bucureşti, 2007
Toma Mihai, Alexandru Felicia, Finanţe şi gestiune financiară de
întreprindere, Editura Economică, Bucureşti, 2003

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Această disciplină are ca obiectiv principal cunoaşterea de către studenți a conţinutului
managementului financiar şi prezentarea elementelor de delimitare a acestuia faţă de gestiunea
financiară şi finanţele întreprinderii, ajutându-i astfel pe aceștia să satisfacă aşteptările
reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din
domeniul financiar.
10. Evaluare
Tip
Ponderea în
Criterii de evaluare
Metode de evaluare
Obs.**
activitate
nota finală
- răspunsurile la examen / colocviu
Examen scris on/ verificare / proiect (evaluarea
line (intrebari grila +
50%
CEF
finală)
intrebari deschise)
Curs
- evaluarea periodică prin verificări Parțial scris on-line
20%
nCPE
orale şi/sau scrise
(intrebari grila)
- evaluarea continuă pe parcursul
Lucrări aplicative
semestrului
practice desfășurate
20%
nCPE
on-line
Seminar
Test scris on-line – o
- evaluare periodică scrisă
aplicație
10%
nCPE
recapitulativă
Standard minim de performanţă

Cerinte pentru nota 5:
cunoaşterea noţiunilor şi conceptelor de bază predate
participare la seminarii
aprecierea cu „satisfăcător” la testarea periodică, la teme (referate)
minim nota 5 la evaluarea orală finala
Cerinte pentru nota 10:
cunoaşterea şi aprofundarea tuturor elementelor predate în cursul activităţilor didactice
participare şi activitate la seminarii
nivel de realizare „foarte bine” la testarea periodică, la teme (referate)
minim nota 8-9 la evaluarea orală finala
(*) Fişa disciplinei cuprinde componente adaptate persoanelor cu dizabilităţi, în funcţie de
tipul şi gradul acestora.
(**) CPE – condiţionează participarea la examen; nCPE – nu condiţionează participarea la examen;
CEF - condiţionează evaluarea finală;
Data completării: 25.09.2020
Data avizării în Departament:28.09.2020
Grad didactic, titlul, prenume, numele
Titular curs

Titular seminar/laborator

Director de departament

Prof. univ. dr. Camelia Oprean-Stan
Asist. univ. dr. Florina-Maria Tăvală

Lect. univ. dr. Diana Mihaiu

Semnătura
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FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
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

Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu
Facultatea de Ştiinţe Economice
Finanțe-contabilitate
Contabilitate
Master
Expertiză contabilă şi audit

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de
II
2.5 Semestrul I
studiu

DREPT
Conf. univ. dr. Corina Petică
Conf. univ. dr. Corina Petică
2.6 Tipul de
V
2.7 Regimul
evaluare
disciplinei: DO

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe
2
din care: 3.2 curs
1
3.3 seminar/laborator
săptămână
3.4 Total ore din planul de 28 din care: 3.2 curs
14 3.3 seminar/laborator
învăţământ
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
122
3.9 Total ore pe semestru
150
3.10 Numărul de credite
6

1
14
ore
54
50
12
1
3
2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
Dreptul afacerilor
4.2 de competenţe
Cunoaşterea noţiunilor şi principiilor fundamentale alcătuind instituţiile
de teoria generală a dreptului şi de drept societar, utilizarea limbajului
şi a raţionamentului juridic
1
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5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a
• Participare activă (întârzierea la curs nu se va accepta decât
cursului
în mod excepţional)
• Lectura suportului de curs
5.2. de desfăşurare a
• Lectura bibliografiei recomandate
seminarului/laboratorului
• Elaborarea şi susţinerea lucrărilor planificate; se va
prezenta soluţionarea a cel puţin 3 aplicaţii
practice/referate/semestru/student potrivit calendarului
prestabilit
• Participare activă
Competenţele specifice acumulate
•
C1 Fundamentarea științifică a deciziilor privind relațiile cu mediul extern – prin
identificarea, analiza și interpretarea informațiilor care privesc interacțiunea dintre
firmă și instituțiile publice:
•
C1.1 Identificarea și descrierea fenomenelor și proceselor care au loc la
nivelul firmei, în contextul creat de dinamica mediului public;
•
C1.2 Explicarea și interpretarea fenomenelor și proceselor economice
specific firmei, în condițiile perceperii corecte a mutațiilor care au loc la nivelul
instituțiilor publice;
•
C1.4 Fundamentarea de studii și analize pentru deciziile strategice, tactice
și curente luate la nivelul firmei.
• C4 Aplicarea (eficace, eficientă și de manieră integrate) unui management
financiar eficient la nivelul entităților economice:
•
C4.2 Înțelegerea mai amplă a mecanismelor economiei, precum și
oportunitățile și provocările cu care se confruntă o entitate economică.
• CT1 Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul
propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă.

Compete
nțe
transvers
ale

Competențe profesionale

6.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
Aprofundarea principiilor, noţiunilor şi instituţiilor circumscrise
disciplinei
dreptului afacerilor şi corelarea cunoştinţelor teoretice proprii
materiei cu abilitatea de a le transpune în practică;

2
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7.2 Obiectivele specifice

•
•
•

formarea de profesionişti contabili familiarizaţi cu
problematica juridică specifică domeniului administrării
afacerilor
integrarea informaţiei juridice în vederea întocmirii adecvate de
către experţii contabili a documentaţiei profesionale specifice
(potrivit competenţelor profesionale mai sus detaliate)
realizarea legăturilor de interdisciplinaritate cu dreptul fiscal şi
dreptul muncii în situaţii particulare (şi prin participarea unor
profesionişti în domeniu, dacă răspund invitaţiei adresate)

8. Conţinuturi
8.1 Curs

Metode de
predare
1. Reconfigurarea materiei comerciale în lumina
Prelegerea
noului Cod civil
intensificată,
Aspecte terminologice - de la comerciant şi fapte de problematizare,
comerţ la profesionist şi intreprindere
expunere
Extinderea regulilor speciale privind executarea interactivă
obligaţiilor comerciale profesioniştilor
Regimul juridic al dobânzilor
Determinarea locului executării obligaţiilor
Solidaritatea codebitorilor
Determinarea preţului între profesionişti
2. Categoriile de profesionişti în raporturile juridice
Prelegere,
proprii dreptului afacerilor – generalităţi (profesionişti expunere
persoane fizice şi profesionişti persoane juridice,
interactivă
delimitări conceptuale profesionist-comerciant,etc)
Formele de desfăşurare a activităţilor economice de
către persoanele fizice
Reglementarea patrimoniului profesional individual în
NCC. Fondul de comerţ
3. Societatile comerciale
Prelegerea
Reguli comune aplicabile societăţilor. Constituirea
intensificată,
societăţilor. Funcţionarea societăţilor. Modificarea
explicaţia,
societăţilor
expunere
Reguli speciale aplicabile anumitor forme de societăţi interactivă
Reguli speciale incidente societăţii pe acţiuni Reguli
studii de caz
speciale incidente societăţii cu răspundere limitată

3

Observaţii
2 ore

2 ore

4 ore

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
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4. Aspecte generale privind insolvenţa – noţiune,
forme, domeniu şi condiţii de aplicare, caractere
specifice
5. Infracţiuni din domeniul afacerilor
6. Aspecte de dreptul muncii în contabilitate (tema cu
invitat)

Prelegerea,
expunerea
interactivă,
studiu de caz
Prelegere
Prelegerea
intensificată,
explicaţia,
expunere
interactivă,
studiu de caz

2 ore

2 ore
2 ore

Bibliografie selectivă
• Păun C., Dreptul afacerilor. Teoria. Profesioniştii. Impozitarea, Ed. Universul Juridic, Bucureşti,
2015
• Oprea A., Dreptul afacerilor. Sinteze pentru studenţii economişti, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca,
2011
• Orga-Dumitriu G., Instituţii de drept public şi privat. Curs universitar pentru învăţământul
economic superior, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2011.
• Angheni S., Dreptul comercial – între tradiţionalism şi modernism, în C.J. nr. 9/2010
• St.D. Cărpenaru, Tratat de drept comercial român, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009
• Turcu I., Tratat teoretic şi practic de drept comercial, vol. II, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2008
• Schiau, T. Prescure, Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990. Analize şi comentarii pe articole,
Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2007
8.2.Seminar/laborator
Metode de Observaţii
predare
1. Reconfigurarea materiei comerciale în lumina noului Cod civil
Conversatia 2 ore
2. Categoriile de profesionişti în raporturile juridice proprii dreptului
Conversaţia 2 ore
afacerilor.
euristică,
dezbaterea,
studii de
caz
3. Capitalul social şi patrimoniul societăţii. Reglementarea patrimoniului
Explicaţia, 2 ore
profesional individual în NCC. Majorarea şi reducerea capitalului social.
dezbaterea,
conversaţia
euristică,
studii de
caz
4. Fuziunea şi divizarea societăţilor
Explicaţia, 2 ore
studii de
caz
4
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5. Societatea pe acţiuni. Societatea cu răspundere limitată

6. Evaziunea fiscală. Cazierul fiscal (tema cu profesor/ profesionist
invitat)

Explicaţia, 2 ore
dezbaterea,
aplicaţii
practice
Explicaţia, 4 ore
dezbaterea,
studii de
caz/aplicaţii
practice

Bibliografie selectivă
• St. D. Cărpenaru, Tratat de drept comercial român conform noului Cod civil român, Ed.
Universul Juridic, Bucureşti, 2012;
• G. Orga-Dumitriu, Instituţii de drept public şi privat. Curs universitar pentru învăţământul
economic superior, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2011;
• A.T. Stănescu, Consideraţii privind desfăşurarea de activităţi economice în mod independent.
Comparaţie între formele de organizare reglementate de OUG nr. 44/2008, în Curierul Judiciar
(C.J.) nr. 1/2011;
• C. S. Săraru, Elemente de Teoria generală a dreptului pentru învăţământul economic. Caiet de
seminar, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2010;
• C. Stoica, S. Cristea, Drept societar pentru învăţământul superior economic, Ed. Universitară,
Bucureşti, 2008
• G. Piperea, Insolvenţa: legea, regulile, realitatea, Ed. WoltersKluwer, 2008;
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
Cunoştinţele transmise prin actul de predare şi natura aplicativă a exerciţiilor, respectiv a
exerciţiilor, aplicaţiilor practice şi studiilor de caz dezvoltate la seminarii asigură valorificarea
în practică a informaţiei juridice de specialitate de către absolvenţii programului. Conţinutul
disciplinei a fost conceput prin luarea în considerare a feed-back-urilor din partea actorilor
mediului de afaceri autohton (angajatori, operatori privaţi, instituţii publice, etc).
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de
evaluare
Înţelegerea,
asimilarea şi
interpretarea
tematicii predate
(volumul şi

10.2 Metode de
evaluare
Evaluare sumativă,
verificare orală

5

10.3 Pondere din
nota finală
70%
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corectitudinea
cunoştinţelor).

10.5 Seminar/laborator

Rigoarea ştiinţifică a
limbajului,
organizarea
conţinutului
Aptitudinea de a
valorifica aspectele
teoretice (definiţii,
principii, instituţii
juridice) prin
rezolvare de
exerciţii, aplicaţii
practice, studii de
caz, test grila, referat

Exerciţii, aplicaţii
practice, studii de
caz, referat.
Se va proceda la o
evaluare periodică a
activităţilor practice,
cu rezolvarea a cel
puţin 3 aplicaţii
practice /susţinere
referat+studiu de caz

30%

Participare activă
10.6 Standard minim de performanţă:
Însuşirea principiilor, noţiunilor şi instituţiilor specifice disciplinei, respectiv capacitatea
transpunerii lor în practică la un nivel care să satisfacă în mod rezonabil standardele profesionale
în materie.
Data completării
25.09.2020
Data avizării în departament

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

…………………..

………………….

Semnătura directorului de departament

28.09.2020
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