
 
 

 

  

FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea 

disciplinei 

CONTROL FINANCIAR      

2.2 Titularul activităţilor de 

curs 

 

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar 

 

2.4 Anul de 

studiu 

II 2.5 

Semestrul  

II 2.6 Tipul de 

evaluare 

E 2.7 Regimul 

disciplinei 

Ob 

 

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 1 

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ 

33 din care:   3.5 

curs 

22 3.6 seminar/laborator 11 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminare/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  5 

Tutoriat  5 

Examinări 2 

Alte activităţi...................................  

3.7 Total ore studiu 

individual 

67 

3.9 Total ore pe semestru 33 

3.10 Numărul de credite 100 

 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 

1.2 Facultatea  Economie şi Administrarea Afacerilor 

1.3  Departamentul Administrarea Afacerilor 

1.4 Domeniul de studii  Contabilitate 

1.5 Ciclul de studii Licenta 

1.6 Programul de 

studii/Calificarea 

Contabilitate si informatica de gestiune 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de 

curriculum  
 Studierea unor discipline precum Contabilitate financiară, Finante, Finantele 

firmei, Contabilitate si gestiune fiscala  

4.2 de 

competenţe 
 Utilizarea conceptelor de control fiscal  

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de 

desfăşurare a 

cursului  

 Studentii vor fi prezenţi la prelegeri şi seminare, respectând normele de 
conduită socială, civică, responsabilităţi şi reguli ale practicii universitare. 

 Să respecte, programul orar (curs şi seminar) prevăzut. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs 
Metode de 

predare 
Observaţii 

Conceptul de control financiar: obiectul,functiile controlului 
financiar 

 

Prelegere, 
2 ore 

 Sală de curs dotată cu videoproiector si ecran de proiecţie, computer şi 
conexiune la Internet. 

5.2. de 

desfăşurare a 

seminarului 

 

 Verificarea pregătirii şi asimilării cunoştinţelor de către studenti, se va face pe 
toată perioada de studii prevăzută, în planul de învăţământ, în cadrul 
seminariilor, lucrări practice, laborator; activitatea disciplinei pentru seminar, 
se va finaliza cu o formă de evaluare, respectând termenul de predare stabilit 
corespunzător, împreună cu studenţii şi cadrul didactic titular.  

 Absenţa studentului, la evaluarea aplicativă de la seminar şi nerespectarea 
obligaţiei  de a fi evaluat la termenul stabilit, fără existenţa unui motiv bine 
întemeiat, va genera pierderea examinării finale a acestuia. 

 Sală de curs dotată cu videoproiector si ecran de proiecţie, computer şi 
conexiune la Internet. 

6. Competenţele specifice acumulate  

Competenţe 

profesionale 

 Identificarea și înregistrarea operaţiunilor economice în contabilitatea 
entității/organizaţiei; 
- Aplicarea concepte-lor, procedeelor şi metodelor folosite în contabilitatea 

entității/organizaţiei pentru înregistrarea operaţiunilor economice. -Definirea 
conceptelor, procedeelor şi metodelor folosite în contabilitatea 
entității/organizaţiei, precum şi a factorilor economici, sociali şi legislativi care 
influenţează operaţiunile economico-financiare -Elaborarea unei proceduri de 
analiză, evaluare şi înregistrare a operațiunilor economice în contabilitate. -
Evaluarea procedeelor și tehnicilor aplicabile înregistrării operațiunilor 
economice în contabilitate -Explicarea conceptelor, procedeelor şi metodelor 
folosite în contabilitatea entității/organizaţiei  

 Derularea operaţiunilor specifice controlului financiar-contabil  
- Aplicarea metodelor, tehnicilor şi procedurilor de control financiar - contabil -

Elaborarea unui plan de control financiar-contabil -Evaluarea critică (controlul 
de calitate) a activităţilor de control financiar-contabil -Explicarea conceptelor, 
teoriilor şi modelelor de bază utilizate în controlul financiar-contabil -
Identificarea si descrierea conceptelor, teoriilor şi modelelor de bază utilizate 
în controlul financiar-contabil 

Competenţe 

transversale 

Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei 

strategii de munca riguroasa, eficienta si responsabila 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei  

Asigurarea cunoştinţelor şi informaţiilor teoretice, metodologice şi  
operaţionale în domeniul contolului financiar fiscal referitoare la ansamblul 
economiei precum şi în formarea deprinderilor şi abilităţilor de utilizare 
instrumental-empirică a acestor informaţii şi cunoştinţe  

7.2 Obiectivele 

specifice  

Prezentarea organizării activităţii de control financiar, exercitarea profesiei 
de controlor financiar, pregătirea activitatii de control;  
Explicarea metodologiei de exercitare a contolului financiar, a procedeelor 
şi tehnicilor de control financiar;  
Prezentarea si explicarea documentelor de control financiar.  



 
 

 

   Formele controlului financiar  dezbatere, 

problematizare 

2 ore 

   Sistemul de documente primare si evidenta: obiect si surse de 

informatii pentru control  

Prelegere, 

dezbatere, 

problematizare 

 

2 ore 

  Sistemul metodologic de control  2 ore 

Procedee de control financiar: studiul general prealabil, controlul 

documentar contabil, controlul faptic, controlul total sau prin 

sondaj  

2 ore 

 Valorificarea constatarilor controlului financiar. Masuri de 

valorificare a constatarilor si stabilirea raspunderii: disciplinara, 

contraventionala, materiala, penala  

2 ore 

Controlul financiar al statului: sfera, acte de control financiar.  Prelegere, 

dezbatere, 

problematizare 

 

2 ore 

Controlul fiscal: sfera, obiective, forme  2 ore 

Realizarea efectiva a controlului fiscal. Documente – acte de 

control fiscal  

2 ore 

Organizrea controlului financiar fiscal. Organe de control ale 
statului (2 ore) 
Prevenirea si combaterea coruptiei.  

Prelegere, 

dezbatere, 

problematizare 

2 ore 

Inventarierea elementelor de activ si de pasiv: definire, obiective, 
evaluarea efectiva a partimoniului, stabilirea rezultatelor 
inventarierii, formulare-documente privind inventarierea.  
Controlul incasarilor si platilor. Controlul utilizarii aparatelor de 
marcat electronice.  

Prelegere, 

dezbatere, 

problematizare 

2 ore 

Bibliografie 

1. Berheci M., Valorificarea raportărilor financiare. Sinteze contabile şi teorie, analize, studii de 
caz, Editura CECCAR, Bucureşti, 2010. 

2. Curs “Control financiar fiscal” autor M.Boulescu, Ed.FRM, 2007;  
3. Control Fiscal al agentilor economici autor M.Boulescu, Ed.Tribuna Economica, Bucuresti, 

2005;  
4. Legea Contabilităţii nr. 82/1991, republicată în 2008 în M. O. nr. 454 /2008 şi actualizată, cu 

modificările si completările ulterioare, la nivel de 2018;  
5. O.M.F.P.1802/2014 Reglementări contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi 

situaţiile financiare anuale consolidate publicat in M.O. nr. 963/30.12.2014, modificat prin O 
166/ privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale 
şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale 
Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
reglementări contabile, publicat in 01.02.2017, actualizat 2018; 

6. ORDIN Nr. 470/2018 din 11 ianuarie 2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea și 
depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor 
economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru 
modificarea și completarea unor reglementări contabile 

7. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile, 
M.Of. nr. 910 din 09 decembrie 2015, actualizat 2017;  

8. O.M.F.P. 2861/ 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii 
elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu modificările si 
completările ulterioare, actualizat 2017; 

9. Ordinul nr. 2531/2018 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a 
operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări 
contabile 

10. Ordinul nr. 2616/2018 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 
pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului 
financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care 
desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu. 

11. Codul Fiscal actualizat 2018.  



 
 

 

8. 2 Seminar/laborator Metode de 

predare 
Observaţii 

Seminar 1. Studiu de caz: Controlul incasarilor si platilor prin 
numerar . Valorificarea rezultatelor controlului  

Dezbatere, 

exercițiu și 

problematizare 

bazate pe aplicații 

practice  

 

2 ore 

Seminar 2. Studiu de caz: Controlul incasarilor si platilor prin 

decontari fara numerar. Valorificarea rezultatelor controlului  

2 ore 

Seminar 3. Controlul intocmirii situatiilor financiare la o entitate 
economica. Valorificarea rezultatelor controlului  

2 ore 

Seminar 4. Controlul intern intr-un mediu de sisteme de 
informatii comuterizate. Exemplificari  

Studiu de caz, 

problematizarea 

 

2 ore 

Seminar 5. Controlul financiar: dezbatere, lamurirea si 
intelegerea notiunilor de control, formele controlului: preventiv, 
opeativ-curent, ulterior. Aplicatii practice, studii de caz  

2 ore 

Seminar 6. Elaborare raport de control de control  1 ora 

Bibliografie 

1. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile, 
M.Of. nr. 910 din 09 decembrie 2015;  

2. O.M.F.P. 2861/ 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii 
elementelor de natura activelor, datoriilor úi capitalurilor proprii, cu modificările si 
completările ulterioare;  

3. Codul Fiscal actualizat 2018.  

 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 
10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 

Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs 

Notele obţinute la testele periodice sau 

parţiale 

Examen – 

întrebări tip grilă 

80% 

   

10.5 

Seminar/laborator 

Notele obţinute la testele periodice sau 
parţiale 
 

Elaborarea de 
referate şi eseuri  
 

20% 

   

10.6 Standard minim de performanţă 

 Obtinerea notei minime 5 la lucrarile aplicative si la examinarea finala.  
Cunoaşterea şi înţelegerea conţinutului cursurilor la nivelul ideilor esenţiale. Rezolvarea a cel 

puţin a 2 subiecte din 3 în cadrul examenului scris sau răspunsul corect la 5 teste-grilă din 10 

teste-grilă 

 

 

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Discutarea conţinutului disciplinei şi a cerinţelor din domeniul cercetării şi aplicaţiilor financiar-
contabile legate de această disciplină, cu specialişti din mediu public si privat.  
 

 

 


