
FIŞA DISCIPLINEI  
 

Universitatea UNIVERSITATEA DIN ORADEA  
Facultatea  ŞTIIN ŢE ECONOMICE  

Specializarea  MASTER CONTABILITATEA, AUDITUL ŞI GESTIUNEA AFACERILOR 
I. 
Denumire disciplină METODE CONTABILE ŞI FINANCIARE DE GESTIONARE A AFACERILOR  
II. 

Structur ă disciplină (Nr. ore săptămânal) 
Cod disciplină Semestrul2)  Categoria3) Credite Curs  Seminar  Laborator  Proiect  

UO-FSE.CAGA.02.03 II DA 5 1 2  - 
III. 

Statut disciplină Obligatorie  Opţională  Facultativă  
(se marchează cu x) X   

IV. 
Titular disciplin ă 

 Curs  Seminar  Laborator  Proiect  
Numele şi prenumele EMIL CHIRIL Ă EMIL CHIRIL Ă   

Instituţia  UNIVERSITATEA 
DIN ORADEA  

UNIVERSITATEA 
DIN ORADEA  

  

Catedră/Departament  FINANŢE – 
CONTABILITATE  

FINANŢE – 
CONTABILITATE  

  

Titlul ştiinţific  DR. DR.   
Gradul didactic CONF. UNIV. CONF. UNIV.   

Încadrarea (norma de 
bază/asociat) 

BAZĂ BAZĂ   

Vârsta      
V. 
Obiectivele disciplinei  
Dezbaterile teoretice şi practice îşi propun identificarea principalelor instrumente financiar contabile 
utilizate în activitatea practică a unităţilor economice  ca bază în analiza, evaluarea şi fundamentarea 
deciziilor. 
VI. 

Conţinutul disciplinei  Nr. 
ore/săpt. VI.1. Curs (capitole/subcapitole) 

  
I. Contabilitatea şi gestiunea financiară –componente de bază ale sistemului 

informa ţional economic şi decizional la nivel microeconomic  
1. Fundamentele stiinţifice ale contabilităţii 
2. Contabilitatea componentă a sistemului informaţional economic 
3. Premise teoretice ale fundamentării deciziilor şi modelelor economice 
4. Relaţia contabilitate gestiune financiară 
5. Gestiunea financiară componentă de bază a sistemului decizional la nivel 

microeconomic 
II.  Analiza sistemului contabil de raportare şi planificare în cadrul firmei 

1. Integrarea controllingului într-un sistem de management performant 
2. Planificarea multianuală de la contabilitatea managerială la sistemul de planificare şi 

bugetare anuala 
3. Realizarea unui sistem informaţional pentru susţinerea planificării şi raportării 

1 oră 
 
 
 
 
 
 
 

1 oră 
 
 
 
 



       III.  Bilan ţul contabil ca model de gestiune a patrimoniului 
1. Conceptul, metoda şi cadrul de cercetare a bilaţului în raport cu sistemul de 

contabilitate 
2. Teoria şi practica evaluării bilanţiere 
3. Concepte, metode, tehnici şi practici de analiză pe bază de bilanţ 

IV.  Modele privind analiza şi contabilitatea performanţei financiare a întreprinderii 
1. Delimitări şi fundamentări teoretice privind performanţa financiară 
2. Măsurarea şi prezentarea performanţei pe baza rezultatelor 
3. Costul ţintă-metoda modernă de dimensionare a performanţei 

V. Rentabilitatea în sistemul de performanţe economico-financiare a întreprinderii 
1. Sistemul de performanţe economic-financiare a întreprinderii 
2. Rentabilitatea pe baza contabilităţii armonizate cu standadele internaţionale 
3. Indicatori ai rentabilităţii în teoria şi practica mondială 
4. Metode şi strategii de creştere a rentabilităţii 

      VI. Analiza factorilor determinanţi ai structurilor financiare ai întreprinderilor 
1. Teorii clasice şi actuale privind structura financiară 
2. Factori de influenţă a deciziilor privind structura capitalului 
3. Analiza surselor de finanţare în cazul societăţilor comerciale româneşti 
4. Influenţa mediului macroeconomic asupra deciziei de finanţare 
5. Politici şi strategii financiare privind optimizarea corelaţiei dintre factorii 

determinanţi ai structurii financiare 
       VII. Metode financiar-contabile  de identificare a riscurilor în activitatea 
întreprinderilor 

1. Consideraţii generale privind analiza riscului 
2. Diagnosticul riscului 
3. Analiza riscului de exploatare 
4. Analiza riscului financiar 
5. Analiza riscului de insolvenţă 
6. Strategii de prevenire a riscurilor în activitatea întreprinderii 

      VIII.  Analiza şi fundamentarea costurilor-suport al deciziilor strategice şi operaţionale 
a întreprinderii 

1. Delimitări conceptuale privind costurile de producţie 
2. Metode utilizate în dimensionarea şi determinarea costurilor 
3. Analiza costurilor componentă a sistemului de diagnostic economico- financiar al 

întreprinderii 
4. Valorificarea informaţiilor rezultate din analiza costurilor în elaborarea strategiei 

firmei 
       IX. Bugetarea gestiunii activităţilor în întreprinderi 

1. Conceptul şi scopul bugetării 
2. Elaborarea, urmărirea şi controlul bugetelor de bază ale întreprinderilor  
3. Organizarea bugetării pe centre de activităţi şi costuri  
4. Bugetul costurilor de producţie pe întreprindere 
5. Bugetul costului de producţie pe secţie 
6. Bugetul costului operaţional pe secţii de producţie 
7. Bugetul costului funcţional pe secţii de producţie 
8. Bugetul cheltuielilor generale de administraţie şi conducere 
9. Bugetul cheltuielilor de desfacere 
10. Bugetul costului unitar pe produs 
11. Utilizarea analizei valorii în fundamentarea bugetelor de costuri 

       X. Gestiunea financiar contabilă a unor operaţiuni economice internaţionale 
1. Gestiunea financiar contabilă a lohn-ului 

1 oră 
 
 

1 oră 
 
 
 

1 oră 
 
 
 
 

1 oră 
 
 
 
 
 

1 oră 
 
 
 
 
 
 

1 oră 
 
 
 
 
 
 
 

1 oră 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 oră 
 
 
 
 
 

1 oră 



2. Gestiunea financiar contabilă a leasing-ului 
3. Gestiunea financiar contabilă a francizei 

       XI. Aspecte financiare şi contabile a producţiei organizate “just in time”, 
dimensionarea necesităţilor de finanţare şi organizarea activităţii contabile în condiţiile 
aplicării metodei ABC 
     XII. Fundamentarea deciziilor de investiţii şi finanţare 

1. Aspecte tehnico organizatorice privind procesul invetiţional 
2. Indicatori de evaluare şi analiză a deciziei de investiţii 
3. Fundamentarea deciziei de investiţii în mediu cert şi probabilistic 
4. Decizia de finanţare a investiţiilor 
5. Bugetarea investiţiilor 

     XIII. Metode şi tehnici de diagnosticare şi evaluare a afacerilor 
1. Aspecte metodologice ale evaluării întreprinderilor 
2. Analiza diagnostic 
3. Evaluarea bazată pe active 
4. Evaluarea bazată pe venit 
5. Evaluarea bazată pe comparaţie 

     XIV. Sarcinile contabilităţii şi a gestiunii financiare în realizarea şi utilizarea tabloului 
de bord (TB) 

1. Tabloul de bord şi responsabilitatea contabilă 
2. Tabloul de bord, raportarea financiară şi managementul riscului 

 
 

1 oră 
 
 
 
 
 

1 oră 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 oră 
 
 

  
VI.2. Seminar (dacă este cazul) 2 ore/sapt. 

I. Organizarea activităţii financiar contabile în sistem centralizat şi descentralizat la 
nivelul unităţilor productive 

Obiectivul urmărit constă identificarea sarcinilor şi obiectivelor contabilităţii şi 
gestiunii financiare, a metodelor şi tehnicilor de organizare şi conducere a contabilităţii 
financiare, de gestiune şi a gestiunii financiare. 

II. Metode de organizare a contabilităţii de gestiune şi a gestiunii financiare pentru 
asigurarea fluxului de informaţii în procesul decizional 

Obiectivul urmărit constă în implementarea unui sistem de controlling eficient şi 
operativ care să permită realizarea planifăcării operative în concordanţă cu cea strategică. 

III. Metode şi tehnici de analiză pe bază de bilanţ  
Obiectivul urmărit constă în utilizarea principalelor metode şi tehnici de analiza 
statică şi dinamică şi a tabloului de finanţare în fundamentarea deciziilor cu caracter 
financiar. 

IV.Metode şi tehnici de evaluare şi analiză a performanţelor  
Obiectivul urmărit constă în identificarea principalelor căi şi metode de evaluare şi 
evoluţie a indicatorilor de performanţă pe baza informaţiilor furnizate de sistemul 
informaţional financiar contabil.Aplicaţiile practice au ca scop identificarea 
particularităţilor de analiză şi evaluarea a performanţelor în diverse sectoare de activitate. 

V.Metode şi tehnici de evaluare şi analiză a rentabilităţii 
Obiectivul urmărit constă în identificarea unui sistem de rate a rentabilităţii a evaluării 
relaţiei impact-rentabilitate-echilibru financiar şi risc şi elaborarea unor strategii de 
creştere a rentabilităţii cu exemplificare practică. 

VI.Politici şi strategii financiare de optimizare a structurii financiare a întreprinderii 
Obiectivul urmărit constă în înuşirea unor politici eficiente de armonizare a relaţiei 
capital propriu-datorii, componente de bază a structurii financiare în condiţiile unei 
economii concurenţiale.Dezaberile au ca scop identificarea principalelor tendinţe în 

2 ore 
 
 
 
 

2 ore 
 
 
 

2 ore 
 
 
 

2 ore 
 
 
 
 

2 ore 
 
 
 

2 ore 
 
 
 



armonizarea structurii financiare a întreprinderilor pe plan mondial şi identificarea 
tendinţelor în economia românească. 

VII.Metode şi tehnici de identificare a riscurilor în activitatea întreprinderilor 
Obiectivul urmărit constă în utilizarea unor metode eficiente de identificare a pragului 
de rentabilitate şi riscului de exploatare, a gradul de îndatorare şi a  efectului de levier şi 
utilizarea unor metode de previziune a falimentului. 

VIII.Analiza şi urmărirea evoluţiei costurilor-componentă al sistemului informaţional 
managerial al întreprinderii 

Obiectivul urmărit constă în elaborarea unui sistem informaţional al costurilor,  a 
unor modele de analiză al costurilor prin prisma cheltuielilor directe şi indirecte şi 
cheltuieli fixe şi variabile. 

IX.Metode şi tehnici de organizare a gestiunii bugetare a întreprinderilor 
Obiectivul urmărit constă în identificarea principalelor etape în elaborarea şi 
aprobarea bugetului şi utilizarea acestuia ca principală metodă a unui sistem managerial 
bazat pe bugete.Aplicaţiile practice prezintă principalele etape şi întregul sistem bugetar 
dintr-o unitate productivă. 

X. Managementul financiar şi operaţional-contabil al operaţiilor de lohn, leasing şi 
franciză. 

Obiectivul urmărit constă în identificarea particularităţilor operaţiunilor de lohn, 
leasing şi franciză, a documentaţiei economico financiare necesară, a etapelor de 
derulare, a tendinţelor în economia mondială şi românească. 

XI.Metode moderne de organizare a producţeie şi calculaţie a costurilor 
Obiectivul urmărit constă în identificarea particularităţilor sistemului „just in time” de 
organizare a proceselor productive, influenţa asupra sistemului de finanţare şi integrarea 
metodei de calculaţie a costurilor ABC. 

XII. Exemplu practic de fundamentare a deciziei de investiţii şi a deciziei de finanţare 
conform metodologiei Băncii Mondiale 
XIII. Exemplu practic privind diagnosticul şi evaluarea afacerii unei întreprinderi 
productive 
XIV.Tabloul de bord şi urmărirea evoluţiei activităţii întreprinderii 

Obiectivul urmărit constă în utilizarea tabloului de bord ca principală metodă de 
urmărirea operativă a activităţii întreprinderii în corelaţie cu evoluţia indicatorilor de 
performanţă. 

 
 

2 ore 
 
 
 

2 ore 
 
 
 
 

2 ore 
 
 
 
 

2 ore 
 
 
 
 

2 ore 
 
 
 

2 ore 
 

2 ore 
 
 

2 ore 
 

 
  
VII. 
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ed. Irecson 2005 
- Chirila Emil, Bugetarea afacerilor (note de curs, suport CD) 
- Sorin V., Ion Anghel, Evaluarea întreprinderii, Iroval Bucureşti, 2009 
- Emil Horomnea, Fundamentele ştiinţifice ale contabilităţii, Tipo, Moldova, 2008 
- Horvath/ Partners, Controlling, sisteme eficiente de creştere a performanţei firmei, C.H. Beck, Bucureşti, 

2007 



VIII. 
Modul de transmitere a informatiilor  

Forme de activitate Metode didactice folosite 
Curs  Prelegere 

Dezbatere 
Aplicaţii practice 

Seminar  Prelegere 
Dezbatere 
Aplicaţii practice 
Studiu de caz 

 
IX. 

Evaluare 
Forme de 
activitate 

Evaluare % din nota 
finală 

Examen,  Evaluarea finală (E) se realizează în două etape printr-o lucrare scrisă 
şi susţinerea orală a unui proiect. 
Examinarea scrisă cuprinde: 
-răspunsul la 50 de întrebări timp grilă (cunoştinţe pentru nota 5 –
răspunsul corect la 25 de întrebări) 

50% 

Seminar Susţinerea orală a unui referat-proiect  privind utilizarea unor metode şi 
tehnici cu caracter financiar contabil în gestiunoarea afacerilor unităţilor 
productive. 
- cunoştin ţe pentru nota 5  
Prin realizarea unui numar de 4,5-5 puncte cumulate din tratarea  
subiectului teoretic. 
- cunoştin ţe pentru nota 10 
Prin realizarea a cel putin 8,5 puncte cumulate din tratarea completa 
subiectului teoretic si rezolvarea in proportie de 90-100% a studiilor de 
caz, la care se adauga un punct din oficiu 

50% 

Abilit ăţi dobândite de masterand:  
1.Cunoaştere şi înţelegere  
Disciplina METODE CONTABILE ŞI FINANCIARE DE GESTIONARE A AFACERILOR  are funcţia 
instructiv-educativă de a transmite masteranzilor, viitori specialişti în domeniul financiar-contabil, a 
principalelor surse informaţionale, a unor metode de analiză şi diagnosticare a fenomenelor economice pentru 
perfecţionarea sistemului decizional. 

2. Explicare şi interp retare 
Cursul îşi propune să analizeze principalele tendinţe în organizarea şi conducerea activităţii financiar contabile 
ca principală componetă a sistemului informaţional economic, bază de fundamentare a deciziilor operative  şi 
strategice. 
3. Instrumental - aplicative  
Dezbaterile şi seminariile cu caracter aplicativ au ca scop prezentarea principalelor tehnici şi metode care permit 
diagnosticarea punctelor forte şi slabe ale managementului financiar contabil cu influenţă directa asupra 
rezultatelor previzionate. 
4. Atitudinale  
Însuşirea principalelor tennici şi metode contabile si financiare de gestiune a afacerilor au menirea de a consolida 
cunoştinţele şi compentenţele profesionale ale viitorilor specialişti în activitatea practică a unităţilor productive 
 Data:        Titular curs, 
 01.10.2011       conf. univ. dr. Emil Chirilă 


