
FISA 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 LICENȚĂ 
1.6 Programul de studii / Calificarea CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE 
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 

CONTROL FINANCIAR 

2.2 Codul disciplinei  0141FS3108 
2.3 Titularul activităţilor de curs  
2.4 Titularul activităţilor de 
seminar 

 

2.5 Anul  
de studiu 

3  2.6 Semestrul 1  2.7 Tipul de 
evaluare 

(E - examen / V -  
verificare 

  / C - colocviu) 

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

F 2.9 Numărul 
de credite 
ECTS 

3 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care:  
3.2 curs 

1 3.3 seminar / laborator 1 

3.4 Numărul de săptămâni 14  
3.5 Total ore din planul de învăţământ 28 din care:  

3.6 curs 
14 3.7 seminar / laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 4 
Tutoriat/Consultații 2 
Examinări  2 
Alte activităţi: ..................  
3.7 Total ore studiu individual 47 
3.8 Total ore pe semestru (număr de credite ECTS × 25 
ore) 

75 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum Microeconomie, Contabilitate, Contabilitate financiară, Gestiunea financiară  
4.2 de competenţe Capacitatea de analiză şi sinteză, capacitatea de înţelegere şi utilizare a 

limbajului economic şi a conceptelor domeniului de studiu 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

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; 



 
6. Competenţele specifice acumulate 
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C3 - Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar-contabile şi/sau 
fiscale – Contabilitate orientată pe structuri informaţionale adresate utilizatorilor (1 punct 
de credit) 
C3.1 - Definirea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informaţiilor 
necesare întocmirii de rapoarte financiar-contabile şi/sau fiscale (1 punct de credit) 
C5 - Derularea operaţiunilor specifice controlului financiar-contabil - Control financiar şi 
de gestiune şi audit intern - Fundamente teoretice şi iniţiere în audit (2 puncte de credit) 
C5.1 - Identificarea şi descrierea conceptelor, teoriilor şi modelelor de bază utilizate în controlul 
financiar-contabil (0.5 puncte de credit) 
C5.2 - Explicarea conceptelor, teoriilor şi modelelor de bază utilizate în controlul financiar-
contabil (0.5 puncte de credit) 
C5.3 - Aplicarea metodelor, tehnicilor şi procedurilor de control financiar-contabil (0.5 puncte 
de credit) 
C5.4 - Evaluarea critică (controlul de calitate) a activităţilor de control financiar-contabil (0.5 
puncte de credit) 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare / 

lucru 
Fond de timp  Referințe 

bibliografice 

• 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 

Însușirea și aplicarea cunoștințelor și instrumentarului necesar pentru exercitarea 
controlului financiar 

7.2 Obiectivele 
specifice 

Cunoștințe: R.î.1 Absolventul cunoaște  conceptele, teoriile şi modelele de 
bază utilizate în controlul financiar-contabil 
R.î.2 Absolventul distinge sursele informaționale pentru 
controlul financiar-contabil 
R.î.3 Absolventul identifică factorii care influențează 
controlul financiar-contabil 

Aptitudini: R.î.1 Absolventul aplică metodologia controlului financiar-
contabil 
R.î.2 Absolventul utilizează modelele specifice controlului 
financiar-contabil 
R.î.3 Absolventul rezolvă probleme decizionale specifice 

Responsabilitate 
și autonomie 

R.î.1 Absolventul implementează instrumentele și tehnicile 
specifice controlului financiar 
R.î.2 Absolventul evaluează informațiile financiar-contabile  
R.î.3 Absolventul utilizează  un raţionament ştiinţific adecvat 
şi corect fundamentat pentru a interpreta şi sintetiza activitatea 
de control financiar-contabil 



Cadrul conceptual al controlului 
financiar. Noțiuni introductive 

Prelegere, expunere 2 ore Bibliografie 
obligatorie 1 – 

cap. 1 
Delimitări şi structuri privind controlul 
public în România 

Prelegere, expunere, 
dezbatere, prezentare 

cazuri, analiză 
cazuistică  

2 ore Bibliografie 
obligatorie 1 – 

cap. 2 

Metodologia controlului financiar Prelegere, expunere, 
dezbatere, prezentare 

cazuri, analiză 
cazuistică 

2 ore Bibliografie 
obligatorie 1 – 

cap. 3 
Bibliografie 

obligatorie 2, 3 
Procedeele şi tehnicile de control 
financiar 

Prelegere, expunere, 
dezbatere, prezentare 

cazuri, analiză 
cazuistică 

2 ore Bibliografie 
obligatorie 1 – 

cap. 4 

Declanşarea cercetării administrative 
pentru stabilirea răspunderii patrimoniale 

Prelegere, expunere, 
dezbatere, prezentare 

cazuri, analiză 
cazuistică 

2 ore Bibliografie 
obligatorie 1 – 

cap. 5, 
Bibliografie 
obligatorie 3 

Organizarea controlului financiar 
preventiv 

Prelegere, expunere, 
dezbatere, prezentare 

cazuri, analiză 
cazuistică 

2 ore Bibliografie 
obligatorie 1 – 

cap. 6, 
Bibliografie 

obligatorie 2 , 
3 

Controlul financiar al Curţii de Conturi a 
României 

Prelegere, expunere, 
dezbatere, prezentare 

cazuri, analiză 
cazuistică 

2 ore Bibliografie 
obligatorie 1 – 

cap. 9 

TOTAL  14 ore  
Bibliografie obligatorie: 

1. Sgârdea, F.M., (2017), Control financiar și expertiză contabilă, ediția a II-a, Editura Economică, 
București 

2. ***, Ghid privind aplicarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale 
și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și 
completările ulterioare, 11.04.2016 • 

3. ***, OMFP nr. 1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile 
financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, M. Of. al României, Partea 
I, nr. 963/30.12.2014, cu modificările și completările ulterioare 

Bibliografie suplimentară 
1. Pereș, I., Bunget, O., Popa, I.E., Dumitrescu, A., (2009), Control financiar, Editura Mirton, 

Timișoara 
2. ***, Legea contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare 
3. ***, Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare 
4. ***, Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare 
5. ***, HG 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala  
6. ***, OMFP 923/2014 Normele privind exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului 

specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar 
preventiv propriu  



8.2. Seminar / laborator Metode de predare / 
lucru 

Fond de timp  Referințe 
bibliografice 

Cadrul conceptual al controlului 
financiar. Noțiuni introductive 

Prelegere, expunere, 
dezbatere, prezentare 

cazuri, analiză 
cazuistică 

2 ore Bibliografie 
obligatorie 1 – 

cap. 1 

Delimitări şi structuri privind controlul 
public în România 

Prelegere, expunere, 
dezbatere, prezentare 

cazuri, analiză 
cazuistică  

2 ore Bibliografie 
obligatorie 1 – 

cap. 2 

Metodologia controlului financiar Prelegere, expunere, 
dezbatere, prezentare 

cazuri, analiză 
cazuistică 

2 ore Bibl. 
obligatorie 1 – 

cap. 3 
Bibliografie 

obligatorie 2, 3 
Procedeele şi tehnicile de control 
financiar 

Prelegere, expunere, 
dezbatere, prezentare 

cazuri, analiză 
cazuistică 

2 ore Bibliografie 
obligatorie 1 – 

cap. 4 

Declanşarea cercetării administrative 
pentru stabilirea răspunderii patrimoniale 

Prelegere, expunere, 
dezbatere, prezentare 

cazuri, analiză 
cazuistică 

2 ore Bibl.  
obligatorie 1 – 

cap. 5, 
Bibliografie 
obligatorie 3 

Organizarea controlului financiar 
preventiv 

Prelegere, expunere, 
dezbatere, prezentare 

cazuri, analiză 
cazuistică 

2 ore Bibl. 
obligatorie 1 – 

cap. 6, 
Bibliografie 

obligatorie 2 , 
3 

Controlul financiar al Curţii de Conturi a 
României 

Prelegere, expunere, 
dezbatere, prezentare 

cazuri, analiză 
cazuistică 

2 ore Bibl 
obligatorie 1 – 

cap. 9 

TOTAL  14 ore  
Bibliografie obligatorie: 

1. Sgârdea, F.M., (2017), Control financiar și expertiză contabilă, ediția a II-a, Editura Economică, 
București 

2. ***, Ghid privind aplicarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale 
individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu 
modificările și completările ulterioare, 11.04.2016 • 

3. ***, OMFP nr. 1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile 
financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, M. Of. al României, Partea 
I, nr. 963/30.12.2014, cu modificările și completările ulterioare 

Bibliografie suplimentară 
1. Pereș, I., Bunget, O., Popa, I.E., Dumitrescu, A., (2009), Control financiar, Editura Mirton, 

Timișoara 
2. ***, Legea contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare 
3. ***, Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare 
4. ***, Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare 
5. ***, HG 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala  



6. ***, OMFP 923/2014 Normele privind exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului 
specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar 
preventiv propriu 

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. 
• Se realizează premisele colaborării cu CECCAR și premisele necesare cunoașterii structurii și funcțiilor 

ANAF, AJOFM, Casei de Asigurări 
• 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, control financiar şi 
argumentare;  

• înţelegerea principiilor care trebuie urmate pe 
parcursul dezvoltării misiunii de control financiar; 

• 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. 

60% 

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, control financiar şi 
argumentare;  

• înţelegerea principiilor care trebuie urmate pe 
parcursul dezvoltării misiunii de control financiar; 

• abilităţile de gândire analitică şi critică în evaluarea 

Testarea 
continuă pe 
parcursul 
semestrului 

20% 

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

20% 



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. 

 
10.6 Standard minim de performanţă 
 

• însuşirea vocabularului specific disciplinei; cunoașterea metodologiei de exercitare a controlului 
financiar, a modului de organizare a inspecției fiscale și a actelor de control; 

• stabilirea răspunderii ca modalitate de finalizare a controlului financiar-fiscal;  
• recunoaşterea principiilor, legilor şi a teoriilor aferente disciplinei de studiu; 
• înţelegerea şi explicarea conceptelor fundamentale; 
• 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, 
Întocmit de  
Lect. univ. dr. Cristina-Nicoleta CARANICA 
 
 
 
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 


