
FIŞA DISCIPLINEI

Universitatea UNIVERSITATEA DIN ORADEA
Facultatea DE STIINTE ECONOMICE

Specializarea CONTABILITATE SI INFORMATICĂ DE GESTIUNE
I.

Denumire disciplină Control Financiar
II.

Structură disciplină (Nr. ore săptămânal)
Cod disciplină Semestrul2) Categoria3) Credite Curs Seminar Laborator Proiect 
UO-FSE.CIG.06.01 VI DS 5 2 2

III.

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

IV.

Titular disciplină
Curs Seminar Laborator Proiect 

Numele şi prenumele Ioan Gheorghe 
ŢARA

Dana Simona 
GHERAI

Instituţia Universitatea din 
Oradea, Facultatea 

de Stiinte 
Economice

Universitatea din 
Oradea, Facultatea 

de Stiinte 
Economice

Catedră/Departament Catedra de Finante 
Contabilitate

Catedra de Finante 
Contabilitate

Titlul ştiinţific Doctor Doctorand
Gradul didactic Profesor

Încadrarea (norma de 
bază/asociat)

Norma de baza Asociat

Vârsta 
V.

Obiectivele disciplinei 
• Însuşirea noţiunilor de bază privind controlu intern, controlul extern etc;
• Desăvârşirea  pregătirii  profesionale  economice  prin  aprofundarea 

cunoştintelor  din  domeniul  finanţe şi  contabilitate şi  aplicarea acestora în 
practica controlului financiar. Crearea unei imagini de ansamblu a ceea ce 
reprezintă controlul financiar în România, comparativ cu alte ţări din punct 
de vedere al organizării şi al obiectivelor acestuia.

VI.

Conţinutul disciplinei Nr. ore/săpt.
VI.1. Curs (capitole/subcapitole)
1. Conceptul de control financiar 2

2. Formele şi metodologia de exercitare a controlului financiar 2

3. Constatarea şi sancţionarea faptelor de evaziune fiscală – obiectiv 
central al activităţii organelor de control financiar 

2

4. Organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv 2

5. Organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv extern şi 
financiar ulterior 

2

6. Controlul intern al institutiilor publice 2



7. Controlul financiar ulterior extern 2

8. Garda financiară 2

9. Controlul fiscal exercitat de organele ministerului financţelor publice 
şi ale unitătilor sale administrativ teritoriale

2

10. Organizarea şi exercitarea controlului Curții de Conturi a României. 2

11. Actele de control întocmite de Curtea de Conturi 2

12. Constatările Curţii de Conturi 2

VI.2. Seminar (dacă este cazul)
1. Analiza noţiunilor de control, control intern, control extern etc 2
2. Analiza si intelegerea formelor existente de control financiar. 2
3. Exemple de cazuri practice privind evaziunea fiscala 2
4. Exemple de control financiar preventiv si de institutii care il organizeaza 2
5. Exemple de control financiar ulterior si de institutii care il organizeaza 2
6. Abordarea controlului intern in domeniul publuic 2
7. Intelegerea modului de organizare a controlului extern 2
8. Exemple de misiuni realizate de Garda Financiara 2
9. Clasificarea controlului fiscal si implicatiile sale in domeniul administrativ 2
10. Aparitia si evolutia Curtii de Conturi 2
11. Exemple de acte intocmite de Curtea de Conturi 2
12. Exemple de recomandari si masuri luate de Curtea de Conturi 2

VI.3. Lucrări de laborator (dacă este cazul)
VI.4. Tematică proiect (dacă este cazul)

VII.

Bibliografie
1. Control financiar şi fiscal  - Editura CECCAR, 2007
2.Întrebări şi studii de caz privind accesul la stagiu pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi 
contabil autorizat - Editura CECCAR, 2007
3. Revista „Controlul economic financiar”, editată de Tribuna Economică
4. Ioan Gheorghe Ţara - Controlul financiar , Editura Universităţii din Oradea.

VIII.

Modul de transmitere a informatiilor
Forme de activitate Metode didactice folosite

Curs Prezentare, Dezbatere
Seminar Prezentare, Dezbatere, Studiu de caz
Laborator
Proiect 

IX.

Evaluare
Forme de 
activitate

Evaluare % din nota 
finală

Examen, 
colocviu, 
verificare 
periodica

Răspunsurile la examen 
Cerinţe minime pentru nota 5 (sau cum se acordă nota 5): 
• Cunoaşterea şi înţelegerea conţinutului cursurilor la nivelul ideilor 

esenţiale;
• Abordarea a cel puţin 60% din procesul de organizare si exercitare a 

controlului financiar.
Cerinţe pentru nota 10 (sau cum se acordă nota 10):  
- Cunoaşterea şi înţelegerea integrală a conţinutului cursurilor;

70%



- Parcurgerea in totalitate a procesului de organizare si exercitare a 
controlului financiar.

Seminar  - răspunsurile finale la întrebările specifice de seminar;
 - elaborarea referatelor;
 - testarea pe parcursul semestrului;

30%

Laborator 
Proiect 

Abilităţi dobândite de student: 
1. Cunoaştere şi înţelegere

• cursul urmareste  sa furnizeze studentilor  cunostinte  minim necesare in legatura cu  noţiuni  iș  
concepte precum control, control intern, control extern, control financiar;

• studentii vor dobandi aptitudinile necesare sa inteleaga cum anume se realizeaza in practica  un 
control financiar in functie de obiectivele pe care si le propune.

2. Explicare şi interpretare
• explicarea principiilor ce ghidează  activitatea de control;
• explicarea riscurilor care stau la baza activităţii;

3. Instrumental-aplicative
• formarea deprinderilor de aplicare a in mod concret a diferitelor metode si tehnici de realizare a 

acestor activitati;
• pornind de la exemple concrete se vor crea studii de caz in ce priveste realizarea in mod concret  

a unei  activitati de control financiar.
4. Atitudinale

• prin modul cum este conceput intregul curs se urmareste ca, in final, studentii sa beneficieze de o 
gandire  pozitiva in ce priveste  rolul si importanta  activitatii  de  control financiar  si in cadrul 
sistemului economico social.

• se urmareste stimularea cursantilor in directia aprofundarii unor concepte teoretice, in dezbateri 
pe aceste teme incurajind, in acest fel aptitudinile studentilor catre cercetarea stiintifica.

     Data:                      Titular curs,
01.10.2011 prof.univ.dr. Ioan ŢARA


