FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Dunărea de Jos”din GalațiI

1.2 Facultatea

Economie și Administrarea Afacerilor

1.3 Departamentul

Administrarea Afacerilor

1.4 Domeniul de studii

Finanțe

1.5 Ciclul de studii

Licență

1.6 Programul de studii/Calificarea

Finanțe și Bănci

2. Date despre disciplină
CONTABILITATE DE GESTIUNE
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de studiu II
2.5 Semestrul IV
2.6 Tipul de evaluare

V

2.7 Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ 33
din care: 3.5 curs
22
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi...................................
3.7 Total ore studiu individual
67
3.9 Total ore pe semestru

100

3. 10 Numărul de credite

4

Op

1
11
Ore
12
22
22
4
7

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
 Bazele contabilității, Contabilitate financiară
4.2 de competenţe



Cunoașterea și aplicarea la un nivel de bază a tehnicilor și procedurilor de înregistrare specifice contabilităţii

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a
cursului



5.2. de desfășurare a
seminarului/laboratorului



Videoproiector

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
Identificarea şi definirea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor
referitoare la o problemă economico-financiară C2.1
Descrierea lucrărilor de natură economi- co-financiară realizate la nivelul entitătilor/organizatiilor private şi
public C3.1
Explicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor referitoare la o
problemă economico-financiară C2.2
Intocmirea si prezentarea de rapoarte financiar-contabile financiar-contabile destinate utilizatorilor interni
(managerilor)
Prelucrarea informaţiilor financiar contabile în vederea întocmirii de rapoarte financiar- contabile destinate
managerilor întreprinderii
Prelucrarea informaţiilor financiar contabile în vederea întocmirii calculatiilor de cost
Aplicarea conceptelor, teoriilor, principiilor si metodelor de baza pentru pregatirea informatiilor necesare
intocmirii de rapoarte financiar-contabile destinate utilizatorilor interni (managerilor)
Evaluarea procedeelor si instrumentelor de prelucrare a informatiilor necesare intocmirii de rapoarte financiarcontabile destinate utilizatorilor interni (managerilor)
 Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de munca
riguroasa, eficienta si responsabila CT1
 Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa pluridispecializata si aplicarea de tehnici de
relationare si munca eficienta in cadrul echipei CT2
 Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si tehnicilor de
invatare pentru propria dezvoltare CT3

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

Să dezvolte abilităţile necesare pentru elaborarea calculațiilor de cost și
raportărilor financiar-contabile destinate utilizatorilor interni de informație
al disciplinei
contabilă, evaluărilor sintezelor și previziunilor necesare asistării
managementului entităților în procesul decizional
7.2 Obiectivele

însuşirea cunoştinţelor privind implementarea contabilităţii de gestiune în
cadrul sistemului informaţional contabil a entităţilor economice;
specifice

deprinderea abilităţilor necesare prelucrării informaţiilor în cadrul sistemelor
de calculaţie a costurilor şi a sistemului bugetar al activităţii entităţilor economice;

dezvoltarea capacităţii studenţilor de a implementa sistemul de bugete în
cadrul activităţii practice a entităţilor economice;

însuşirea cunoştinţelor teoretico-metodologic în vederea sistematizării
informaţiilor contabile în situaţii de sinteză utilizate în asistarea procesului decizional;

încurajarea studenţilor în implicarea activităţii de cercetare ştiinţifică în
domeniul financiar contabil.

8. Conţinuturi
8. 1 Curs




Obiectul şi obiectivele contabilităţii de gestiune
Studiul general al costurilor
Organizarea contabilităţii de gestiune - organizarea
sistemului de conturi de gestiune pentru evidenţa
cheltuielilor şi a producţiei si etapele metodologice

Metode de predare

Observaţii

prelegere
prelegere
prelegere

1 prelegere
2 prelegeri
2 prelegeri

privind contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor
de producţie
prelegere
2 prelegeri
 Procedee utilizate în calculaţia costurilor
prelegere
3 prelegeri
 Sistemul metodelor clasice de contabilitate de gestiune
prelegere
1 prelegere
 Metode de calculaţie a costurilor parţiale: Metoda direct
–costing (metoda costurilor variabile), Metoda costurilor
directe
prelegere
2 prelegere
 Metoda standard – cost
prelegere
1 prelegere
 Bugetul- componentă managerială a contabilităţii de
gestiune
Bibliografie
1. BACIU Achim, Costurile – organizare, planificare, contabilitate, calculaţie, control şi analiză, Editura Dacia,
Deva, 2001;
2. BOUQUIN Henry, Contabilitate de gestiune, traducere Neculai TABĂRĂ, Editura TipoMoldova, Iaşi, 2004;
3. BUDUGAN Dorina, GEORGESCU Iuliana, BERHECI Ioan, BEȚIANU Leontina, Contabilitate de gestiune,
Editura CECCAR, București, 2007;
4. CĂPUȘNEANU Sorinel, Contabilitate de gestiune – studii aplicative și teste grilă, Editura Economică,
București, 2006;
5. CRISTEA Horia, Contabilitatea şi calculaţiile în conducerea întreprinderii, Ediţia a III-a, Editura CECCAR,
Bucureşti, 2004;
6. DARIE Vasile, DREHUŢĂ Emilian, GORBĂNESCU Constantin, PĂTRUŢ Vasile, ROTILĂ Aristiţa, Manualul
expertului contabil şi contabilului autorizat, Ediţia a V-a, Editura Agora, Bacău, 2000;
7. DUMBRAVĂ Partenie, Contabilitate de gestiune aplicată, Editura Intelcredo, Deva, 2000;
8. DUMITRU Corina Grazilella, IOANĂȘ Corina, Contabilitatea de gestiune și evaluarea performanțelor, Editura
Universitară, București, 2005;
9. EPURAN Mihail, BĂBĂIȚĂ Valeria, GROSU Corina, Contabilitate și control de gestiune, Editura Economică,
București, 1999, pag. 17;
10. IACOB Constanța, IONESCU Ion, GOAGARĂ Daniel, Contabilitatea de gestiune conformă cu practica
internațională, Editura Universitaria, Craiova, 2007;
11. RUSU Costache, Analiza şi reglarea firmei prin costuri, Editura Gh. Asachi, Iaşi, 1995;
12. Tabără Neculai, BRICIU Sorin, Actualități și perspective în contabilitate și control de gestiune, Editura
TipoMoldova, Iași 2012;
13. TABĂRĂ Neculai, Contabilitate şi control de gestiune. Studii şi cercetări, Editura TipoMoldova, Iaşi, 2004;
14. TABĂRĂ Neculai, Modernizarea contabilității și controlului de gestiune. Actualități și perspective, Editura
TipoMoldova, Iași 2006,
*** Ghid practic de aplicare a reglementărilor contabile conforme cu directivele europene aprobate prin OMFP
1802/2014, Editura CECCAR, București, 2010;
*** OMFP nr. 1826/2003 din 22/12/2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele masuri referitoare la
organizarea si conducerea contabilităţii de gestiune; Monitorul Oficial, Partea I nr. 23 din 12/01/2004
8. 2 Seminar/laborator
Metode de predare
Observaţii
Dezbatere
1h
 Obiectul şi obiectivele contabilităţii de gestiune
aplicatii, studii de
1h
 Studiul general al costurilor
caz, problematizarea
aplicatii, studii de
1h
 Organizarea contabilităţii de gestiune - organizarea
sistemului de conturi de gestiune pentru evidenţa
caz, problematizarea
cheltuielilor şi a producţiei si etapele metodologice
privind contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor
de producţie
aplicatii, studii de
2h
 Procedee utilizate în calculaţia costurilor
caz, problematizarea
aplicatii, studii de
4h
 Sistemul metodelor clasice de contabilitate de gestiune
caz, problematizarea



aplicatii, studii de caz,
1h
Metode de calculaţie a costurilor parţiale: Metoda direct –
costing (metoda costurilor variabile), Metoda costurilor
problematizarea
directe si Metode moderne sau evoluate de calculatie a
costurilor: Metoda standard – cost
aplicatii, studii de caz,
1h
 Bugetul- componentă managerială a contabilităţii de
gestiune
problematizarea
Bibliografie
1. Mihai Iuliana Oana - Iuliana Oana Mihai, Contabilitatea de gestiune – abordări teoretice și practice, Editura
Europlus, Galati, 2014, ISBN 978-606-628-079-2, 180 pagini
2. BACIU Achim, Costurile – organizare, planificare, contabilitate, calculaţie, control şi analiză, Editura Dacia,
Deva, 2001;
3. BUDUGAN Dorina, GEORGESCU Iuliana, BERHECI Ioan, BEȚIANU Leontina, Contabilitate de gestiune,
Editura CECCAR, București, 2007;
4. CĂPUȘNEANU Sorinel, Contabilitate de gestiune – studii aplicative și teste grilă, Editura Economică,
București, 2006;
5. CRISTEA Horia, Contabilitatea şi calculaţiile în conducerea întreprinderii, Ediţia a III-a, Editura CECCAR,
Bucureşti, 2004;
6. EPURAN Mihail, BĂBĂIȚĂ Valeria, GROSU Corina, Contabilitate și control de gestiune, Editura Economică,
București, 1999, pag. 17;
7. IACOB Constanța, IONESCU Ion, GOAGARĂ Daniel, Contabilitatea de gestiune conformă cu practica
internațională, Editura Universitaria, Craiova, 2007;
8. RUSU Costache, Analiza şi reglarea firmei prin costuri, Editura Gh. Asachi, Iaşi, 1995;
9. Tabără Neculai, BRICIU Sorin, Actualități și perspective în contabilitate și control de gestiune, Editura
TipoMoldova, Iași 2012;
10. TABĂRĂ Neculai, Contabilitate şi control de gestiune. Studii şi cercetări, Editura TipoMoldova, Iaşi, 2004;
11. TABĂRĂ Neculai, Modernizarea contabilității și controlului de gestiune. Actualități și perspective, Editura
TipoMoldova, Iași 2006, pag. 18-23
*** Ghid practic de aplicare a reglementărilor contabile conforme cu directivele europene aprobate prin OMFP
1802/2014, Editura CECCAR, București, 2010, pag. 484;
*** OMFP nr. 1826/2003 din 22/12/2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele masuri referitoare la
organizarea si conducerea contabilităţii de gestiune; Monitorul Oficial, Partea I nr. 23 din 12/01/2004
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
În vederea schiţării conţinuturilor, alegerii metodelor de predare/învăţare titularul disciplinei a participat la diverse
întâlniri, în cadrul facultăţii, cu reprezentanţi ai mediului de afaceri. La discuţiile legate de stabilirea conţinuturilor
formative ale disciplinelor au participat şi alte cadre didactice din domeniu, titulare în alte departamente ale
universităţii. Întâlnirile vizează identificarea nevoilor şi aşteptărilor angajatorilor din domeniu şi coordonarea cu alte
programe similare din cadrul altor instituţii de învăţământ superior.
10. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.5
Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Folosirea conceptelor, principiilor,
instrumentelor şi tehnicilor specifice
contabilității de gestiune
Folosirea metodelor, tehnicilor și procedeelor
utilizate în calculatia a costurilor
Folosirea conceptelor, principiilor,
instrumentelor şi tehnicilor specifice
contabilității de gestiune
Folosirea metodelor, tehnicilor și procedeelor
utilizate în calculatia a costurilor

Test grila

10.3 Pondere
din nota finală
20%

Studii de caz

30%

Test de evaluare pe baza de
intrebari

10%

Studii de caz

40%

10.6 Standard minim de performanţă
 Înţelegerea folosirii competente a conceptelor, principiilor, instrumentelor şi tehnicilor specifice contabilității de
gestiune
 Folosirea metodelor, tehnicilor și procedeelor utilizate în calculatia a costurilor și utilizarea acestor informații
pentru luarea deciziilor financiare în cadrul acesteia.
 Elaborarea unei calculatii de cost pentru un produs, o lucrare sau un serviciu.

