
FIŞA DISCIPLINEI 
 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA “ARTIFEX” DIN BUCUREŞTI 
1.2 Facultatea FINANȚE ȘI CONTABILITATE 
1.3 Departamentul FINANȚE-CONTABILITATE 
1.4 Domeniul de studii CONTABILITATE 
1.5 Ciclul de studii STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 
1.6 Programul de studii / Calificarea MANAGEMENTUL SISTEMULUI INFORMAȚIONAL 

FINANCIAR-CONTABIL 
1.7 Forma de învăţământ  IF (Învăţământ cu Frecvenţă) 
1.8 Limba de studiu Română 
1.9 Anul universitar  2022-2023 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei CONTROLUL ȘI ANALIZA COSTURILOR 
2.2 Codul disciplinei  MC0141AS1203.2 
2.3 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Roxana IONESCU 
2.4 Titularul activităţilor de 
seminar 

Lect. univ. dr. Roxana IONESCU 

2.5 Anul  
de studiu 

1  2.6 Semestrul 1  2.7 Tipul de 
evaluare 

(E - examen / V -  
verificare 

  / C - colocviu) 

E 2.8 Regimul 
disciplinei 
(O - obligatorie,  
A - opţională, F- 
facultativă) 

A 2.9 Numărul 
de credite 
ECTS 

10 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care:  
3.2 curs 

2 3.3 seminar / laborator 2 

3.4 Numărul de săptămâni 14  
3.5 Total ore din planul de învăţământ 56 din care:  

3.6 curs 
28 3.7 seminar / laborator 28 

Distribuţia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 75 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 67 
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 40 
Tutoriat 8 
Examinări  2 
Alte activităţi: Consultații 2 
3.7 Total ore studiu individual 194 
3.8 Total ore pe semestru (număr de credite ECTS × 25 
ore) 

250 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum Nu este cazul 
4.2 de competenţe Cunoașterea și aplicarea (la un nivel de bază) a metodelor de calculație a 

costurilor și a clasificației costurilor 
 
 



 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 
6. Competenţele specifice acumulate 
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C1 Utilizarea conceptelor, principiilor şi instrumentelor de monitorizare şi analiză a 
performanţelor economice şi a poziţiei financiare la nivel de entitate/organizaţie (5 puncte 
de credit) 
C1.1 Identificarea şi definirea conceptelor, principiilor şi instrumentelor de analiză a 
performanţelor economice şi a poziţiei financiare la nivel de entitate/organizaţie (1 punct de 
credit) 
C1.2 Explicarea şi interpretarea conceptelor şi instrumentelor de analiză a performanţelor 
economico-financiare  (1 punct de credit) 
C1.3 Aplicarea integrată a conceptelor şi instrumentelor de monitorizare şi analiză a 
performanţelor economice şi a poziţiei financiare la nivel de entitate/organizaţie  (1 punct de 
credit) 
C1.4 Evaluarea tehnicilor de monitorizare şi analiză a performanţei economice şi a poziţiei 
financiare la nivel de entitate/organizaţie (1 punct de credit) 
C1.5 Elaborarea unei proceduri de monitorizare a performanţei economice şi a poziţiei financiare 
la nivel de entitate/organizaţie (1 punct de credit) 
C2 Interpretarea şi utilizarea instrumentelor şi tehnicilor manageriale pentru stabilirea 
costurilor şi controlul performanţei globale a întreprinderii (5 puncte de credit) 
C2.1 Identificarea şi definirea conceptelor, metodelor şi tehnicilor specifice contabilităţii 
manageriale (1 punct de credit) 
C2.2 Explicarea si interpretarea  indicatorilor de măsurare a costurilor şi de control a 
performanţelor globale ale firmei (1 punct de credit) 
C2.3 Utilizarea indicatorilor, a metodelor şi procedeelor contabilităţii manageriale pentru 
rezolvarea de probleme noi, incomplet definite, legate de costuri şi performanţa globală a firmei 
(1 punct de credit) 
C2.4 Folosirea diferenţiată şi pertinentă a metodelor şi instrumentelor contabilităţii manageriale 
în analiză şi evaluare (1 punct de credit) 
C2.5 Elaborarea de proiecte profesionale privind costurile şi performanţa globală (1 punct de 
credit) 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

• Sală de curs dotată cu laptop, acces la internet, videoproiector şi tablă; 
• Studenţii se vor prezenta la prelegeri cu telefoanele mobile închise; 
• Nu va fi acceptată întârzierea studenţilor la curs.  

5.2  De desfăşurare a 
seminarului / laboratorului 

• Sală de seminar dotată cu tablă, laptop, videoproiector şi acces la internet; 
• Studenţii se vor prezenta la seminarii cu telefoanele mobile închise; 
• Nu va fi acceptată întârzierea studenţilor la seminar; 
• Studenţii vor avea la dispoziţie diverse materiale didactice. 

7.1 Obiectivul 
general al disciplinei 

Prin conţinutul său, disciplina “Controlul și analiza costurilor” oferă masteranzilor 
posibilitatea însuşirii de cunoştinţe referitoare la aplicarea controlului și analizei 
costurilor într-o entitate economică. Aceasta ajută la formarea deprinderilor de 
gândire şi comportament în spiritul colectării, analizei şi interpretării informaţiilor 



 
8. Conţinuturi 
 

8.1 Curs Metode de  
predare / lucru 

Fond de 
timp  

Referințe 
bibliografice 

1. Controlul costurilor. Abordări 
conceptuale 

Prelegere, dezbatere 2 ore Bibliografie 
obligatorie 1 – cap. 4 

2. Tipuri ale analizei și controlului 
costurilor 

Prelegere, dezbatere 2 ore Bibliografie 
obligatorie 1 – cap. 4 

3. Abaterile de la costurile antecalculate 
(planificate) 

Prelegere, dezbatere 4 ore Bibliografie 
obligatorie 1 – cap. 4 

4. Metoda costurilor standard (Standard-
Cost Accounting) 

Prelegere, dezbatere 4 ore Bibliografie 
obligatorie 1 – cap. 4 

5. Controlul și analiza abaterilor operative Prelegere, dezbatere 2 ore Bibliografie 
obligatorie 1 – cap. 4 

6. Particularități ale metodei costurilor 
standard. Studii de caz metodologice 
privind evidența, analiza și controlul 
costurilor 

Prelegere, dezbatere 4 ore Bibliografie 
obligatorie 1 – cap. 4 

7. Indicatori de management ai costurilor 
metodelor de tip absorbant 

Prelegere, dezbatere 4 ore Bibliografie 
obligatorie 3 – cap. 6 

8. Indicatori de management ai costurilor 
metodelor de tip parţial 

Prelegere, dezbatere 4 ore Bibliografie 
obligatorie 3 – cap. 6 

9. Instrumente de raportare a analizei 
costurilor 

Prelegere, dezbatere 2 ore Bibliografie 
obligatorie 3 – cap. 6 

TOTAL  28 ore  
Bibliografie obligatorie:  

culese din contabilitatea managerială şi a formării deprinderilor practice privind 
logica şi fundamentarea deciziilor de către managementul unei entităţi. 

7.2 Obiectivele 
specifice 
 
 

Cunoștințe: R.î.1 Absolventul cunoaște cadrul conceptual al controlului și 
analizei costurilor 
R.î.2 Absolventul înțelege rolul controlului și analizei 
costurilor în cadrul organizației 
R.î.3 Absolventul cunoaște elementele metodologice de bază 
ale controlului și analizei costurilor 

Aptitudini: R.î.1 Absolventul aplică metode de control și analiză a 
costurilor 
R.î.2 Absolventul utilizează bugete asociate diferitelor 
funcțiuni ale organizației 
R.î.3 Absolventul interpretează particularitățile analizei 
costurilor și performanțelor pentru anumite tipuri de organizații 

Responsabilitate 
și autonomie 

R.î.1 Absolventul implementează controlul și analiza costurilor 
R.î.2 Absolventul utilizează instrumente specifice controlului 
și analizei costurilor 
R.î.3 Absolventul compară metodele de control ale costurilor 



1. Căpuşneanu, S., Constantin, C. O., Oncioiu, I., Topor, D. I., Rákos, I. S., Ionescu, C. A., (2021), 
Managementul costurilor, Editura Universitară. 

2. Căpuşneanu,  S., (2013), Contabilitatea de gestiune. Instrument de evaluare a performanţei, Editura 
Universitară. 

3. Căpuşneanu, S., (2009), Elemente de management al costurilor, Editura Economică, Bucureşti. 
Bibliografie suplimentara 

1. Garrison, Ray H., Noreen, E.W.(2003). Managerial accounting, Boston: McGraw-Hill. 
2. Zaharciuc, E., (2009), Contabilitate de gestiune şi control de gestiune, Editura ProUniversitaria, 

Bucureşti. 
8.2. Seminar / laborator Metode de  

predare / lucru 
Fond de 

timp  
Referințe 

bibliografice 
1. Controlul costurilor. Abordări 
conceptuale 

Dezbatere și 
problematizare 

2 ore Bibliografie 
obligatorie 1 – cap. 4 

2. Tipuri ale analizei și controlului 
costurilor 

Dezbatere, exercițiu și 
problematizare bazate 
pe aplicații practice 

2 ore Bibliografie 
obligatorie 1 – cap. 4 

3. Abaterile de la costurile antecalculate 
(planificate) 

Dezbatere, exercițiu și 
problematizare bazate 
pe aplicații practice 

4 ore Bibliografie 
obligatorie 1 – cap. 4 

4. Metoda costurilor standard (Standard-
Cost Accounting) 

Dezbatere, exercițiu și 
problematizare bazate 
pe aplicații practice  

4 ore Bibliografie 
obligatorie 1 – cap. 4 

5. Controlul și analiza abaterilor operative Dezbatere, exercițiu și 
problematizare bazate 
pe aplicații practice  

2 ore Bibliografie 
obligatorie 1 – cap. 4 

6. Particularități ale metodei costurilor 
standard. Studii de caz metodologice 
privind evidența, analiza și controlul 
costurilor 

Dezbatere, exercițiu și 
problematizare bazate 
pe aplicații practice  

4 ore Bibliografie 
obligatorie 1 – cap. 4 

7. Indicatori de management ai costurilor 
metodelor de tip absorbant 

Dezbatere, exercițiu și 
problematizare bazate 
pe aplicații practice  

4 ore Bibliografie 
obligatorie 3 – cap. 6 

8. Indicatori de management ai costurilor 
metodelor de tip parţial 

Dezbatere, exercițiu și 
problematizare bazate 
pe aplicații practice  

4 ore Bibliografie 
obligatorie 3 – cap. 6 

9. Instrumente de raportare a analizei 
costurilor 

Dezbatere, exercițiu și 
problematizare bazate 
pe aplicații practice  

2 ore Bibliografie 
obligatorie 3 – cap. 6 

TOTAL  28 ore  
Bibliografie obligatorie:  

1. Căpuşneanu, S., Constantin, C. O., Oncioiu, I., Topor, D. I., Rákos, I. S., Ionescu, C. A., (2021), 
Managementul costurilor, Editura Universitară. 

2. Căpuşneanu,  S., (2013), Contabilitatea de gestiune. Instrument de evaluare a performanţei, Editura 
Universitară. 



3. Căpuşneanu, S., (2009), Elemente de management al costurilor, Editura Economică, Bucureşti. 
Bibliografie suplimentara 

1. Garrison, Ray H., Noreen, E.W.(2003). Managerial accounting, Boston: McGraw-Hill. 
2. Zaharciuc, E., (2009), Contabilitate de gestiune şi control de gestiune, Editura ProUniversitaria, 

Bucureşti. 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 
• Pe parcursul derulării disciplinei pot fi invitaţi practicieni pentru prelegeri punctuale. 
• Anual, în perioada de analiză a planurilor de învăţământ, conținutul disciplinei și oportunitatea 

introducerii sau înlocuirii unor discipline sunt discutate cu reprezentanții comunității epistemice și 
cu reprezentanți ai mediului de afaceri din diverse domenii de activitate, inclusiv cu  reprezentanţi 
din sistemul cooperatist - Uniunea Naţională a Cooperaţiei Mesteşugăreşti – UCECOM, în vederea 
adaptării la cerințele acestora și la cele ale pieței muncii.  

 
10. Evaluare 

 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 

Metode de 
evaluare 

10.3 Pondere 
din nota 
finală 

10.4 Curs • cunoaşterea terminologiei de specialitate, a 
sistemului conceptual cu care operează disciplina;  

• capacitatea de utilizare adecvată a conceptelor, 
principiilor, normelor, metodelor şi procedeelor de 
operare specifice impuse de disciplină; 

• însuşirea şi aplicarea procedeelor şi tehnicilor de 
culegere şi prelucrare a datelor în vederea obţinerii 
indicatorilor/formularelor specifice pentru 
caracterizarea activităţii;  

• coerenţa logică în analiză şi argumentare;  
• înţelegerea principiilor care trebuie urmate pe 

parcursul dezvoltării misiunii de controling; 
• abilităţile de gândire analitică şi critică în evaluarea 

unor situaţii; 
• capacitatea de corelare a aspectelor teoretice cu cele 

practice;  
• aspectele atitudinale: seriozitatea, interesul pentru 

studiul individual şi implicarea în activitatea de 
cercetare ştiinţifică.   

Examen 
scris în 
sesiunea de 
examene. 

50% 

10.5 
Seminar/laborator 

• cunoaşterea terminologiei de specialitate, a 
sistemului conceptual cu care operează disciplina;  

• capacitatea de utilizare adecvată a conceptelor, 
principiilor, normelor, metodelor şi procedeelor de 
operare specifice impuse de disciplină; 

• însuşirea şi aplicarea procedeelor şi tehnicilor de 
culegere şi prelucrare a datelor în vederea obţinerii 
indicatorilor/formularelor specifice pentru 
caracterizarea activităţii; 

• coerenţa logică în analiză şi argumentare;  
• înţelegerea principiilor care trebuie urmate pe 

parcursul dezvoltării misiunii de controlling; 
• abilităţile de gândire analitică şi critică în evaluarea 

Testarea 
continuă pe 
parcursul 
semestrului 

25% 

Participarea 
activă la 
seminar şi 
realizarea 
de activităţi 
gen teme / 
referate / 
eseuri / 

25% 



unor situaţii; 
• capacitatea de corelare a aspectelor teoretice cu cele 

practice; 
• aspectele atitudinale: seriozitatea, interesul pentru 

studiul individual şi implicarea în activitatea de 
cercetare ştiinţifică. 

traduceri / 
proiecte 

10.6 Standard minim de performanţă 
• însuşirea vocabularului specific disciplinei;  
• recunoaşterea principiilor, legilor şi a teoriilor aferente disciplinei de studiu; 
• înţelegerea şi explicarea conceptelor fundamentale; 
• însuşirea corectă a noţiunilor teoretice de bază şi a indicatorilor şi aplicarea acestora în soluţionarea 

problemelor; 
• evaluarea corectă a oportunităţilor şi riscurilor în acţiunile întreprinse; 
• realizarea parţială a lucrărilor practice: prezentări de materiale la seminar, teme, referate, proiecte; 
• participarea la 1/2 din seminarii; 
• obținerea notei 5 la examenul final. 

Data completării: 21.09.2022 
Semnătura titularului de curs,                         Semnătura titularului de seminar, 
Lect. univ. dr. Roxana IONESCU                           Lect. univ. dr. Roxana IONESCU 

 
 
 

Data avizării în departament:  30.09.2022                             Avizat,       
Semnătura directorului de departament,                Responsabil program de studii, 
Conf. univ. dr. Cătălin DEATCU                       Lect. univ. dr.  Cristina-Nicoleta CARANICA 
 
 
 
Data aprobării în Consiliul facultății: 30.09.2022 
Semnătura Decan, 
Conf. univ. dr.  Andrei BUIGA 
 


