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FIŞA DISCIPLINEI  

MANAGEMENTUL COSTURILOR SI FINANTAREA.PLAN DE AFACERI  
 

1. Date despre program  

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea  Facultatea de Socologie si Asistenta Sociala  

1.3 Departamentul  Asistenta Sociala  

1.4 Domeniul de studii  Asistenta sociala 

1.5 Ciclul de studii  Master 

1.6 Specializarea / Programul de studii  Asistenta sociala si economie sociala 

 

2. Date despre disciplină 

 

2.1 Denumirea disciplinei  Managementul costurilor si finantarea. Plan de afaceri  

Codul disciplinei  AMR8030    

2.2 Titularul activităţilor de curs  Conf.univ.dr. Alexandra Mutiu (alexandra.mutiu@econ.ubbcluj.ro) 

2.3 Titularul activităţilor de seminar  Conf.univ.dr. Alexandra Mutiu (alexandra.mutiu@econ.ubbcluj.ro) 

2.4 Anul de studii  II 2.5 Semestrul  III 2.6 Tipul de evaluare  
E

X 
2.7 Regimul disciplinei  DS 

 

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

 

3.1 Număr de ore pe săptămână  3 din care: 3.2 curs  1 3.3 seminar/laborator  2 

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ  
42 din care: 3.5 curs  14 3.6 seminar/laborator  28 

Distribuţia fondului de timp  ore  

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  55 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  35 

Tutoriat  4 

Examinări  4 

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

3.7 Total ore studiu individual  108  

3.8 Total ore pe semestru  150  

3.9 Numărul de credite  6  

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)  

 

4.1 de curriculum  • Nu este cazul  

4.2 de competenţe  • Nu este cazul 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a 

cursului  

• Studenţii se vor prezenta la cursuri, seminarii/laboratoare cu telefoanele mobile setate 

pe profilul silenţios sau închise. 

• Pe parcursul desfăşurării cursurilor, studenţii trebuie să dea curs solicitărilor cadrului 

didactic de a participa la dezbateri respectiv de a răspunde la întrebări legate de 

materie. 
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5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului  

• Prezenţa la orele de seminar este obligatorie pentru toţi studenţii. 

• La începutul fiecărui seminar, studenţii trebuie să prezinte la solicitarea cadrului 

didactic tema primită în seminarul/seminarele precedent(e). 

• Pe parcursul desfăşurării seminarelor, studenţii trebuie să dea curs solicitărilor 

cadrului didactic de a rezolva aplicaţii practice (atât la tablă cât şi în bancă) respectiv 

de a răspunde la întrebări legate de materie. 

 

6. Competenţele specifice acumulate  
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- Insusirea a conceptelor, principiilor si a metodelor specifice ariei de studiu 

- Capacitatea de a lucra adecvat cu  concepte, principii, metode, limbaj specific in diverse proiecte 

sociale  

- Elaborarea de rapoarte specifice ariei de studiu   

 

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

 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Să dezvolte abilităţile studenţilor de a aborda aspectele financiare ale unui 

proiect si de a gestiona resursele financiare. 

7.2 Obiectivele specifice  Studenţii vor dobândi după absolvirea acestei discipline următoarele 

competenţe: 

 Realizarea unui control al proiectelor prin intermediul sistemului de 

bugete; 

 Aplicarea metodelor de gestiune a performanţelor; 

 Abilitatea de a aplica un raţionament profesional în analiza deciziilor 

manageriale; 

 Capacitatea de a identifica puncte forte si slabe ale unui proiect; 

 Realizarea unui plan de afaceri; 

 Abilitatea şi capacitatea de a întocmi, prezenta şi analiza corect rapoarte 

financiare si nonfinanciare. 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1 Curs  Metode de predare  Observaţii  

Cadrul conceptual al calculaţiei costurilor, sfera calculaţiei 

costurilor, rolul calculaţiei costurilor în viaţa unui proiect. 

prelegere intensificată, dezbatere 
2 prelegeri 

Metode de calculaţie a costurilor parţiale ale serviciilor 
prelegere intensificată, dezbatere, 

problematizare 
1 prelegere 

Metode de calculaţie a costurilor complete ale serviciilor 

 

prelegere intensificată, dezbatere, 

problematizare 
1 prelegere 

Studiu de caz privind analiza metodelor de calculaţie a 

costurilor 

dezbatere, problematizare 
1 prelegere 

Metode evoluate de gestiune a performanţei unui proiect 
prelegere intensificată, dezbatere, 

problematizare 
2 prelegeri 

Analiza cost-volum-profit 
prelegere intensificată, dezbatere, 

problematizare 
1 prelegere 

Procesul bugetar 
prelegere intensificată, dezbatere, 

problematizare 
1 prelegere 

Identificarea, estimarea şi măsurarea fluxurilor de numerar 

ale unui proiect 

prelegere intensificată, dezbatere, 

problematizare 
1 prelegere 

Diagnoza profitabilităţii, riscurilor şi a creşterii financiare 
prelegere intensificată, dezbatere, 

problematizare 
2 prelegeri 

Estimarea costurilor de capital prelegere intensificată 1 prelegere 

Gestionarea unui proiect pentru a crea valoare prelegere intensificată 1 prelegere 
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Bibliografie obligatorie:  

1. Anthony, R. N., Hawkins D.F., Merchant K. A. Accounting text and cases, McGraw Hill International 

Edition, 14th edition, 2013  

2. Hilton R.W. Managerial accounting, Creating value in a Dynamic Business Environment, McGraw Hill, 

6th edition, 2005 

3. Muţiu A., Control de gestiune, Editura Risoprint, 2014 

4. Needles B.E., Anderson H.R., Caldwell, J.C., Principii de baza ale contabilitatii, Ed. Arc, 2001 

8. 2 Seminar/laborator  Metode de predare  Observaţii  

Cadrul conceptual al calculaţiei costurilor, sfera calculaţiei 

costurilor, rolul calculaţiei costurilor în viaţa unui proiect. 

Exerciţiu şi problematizare  1 seminar  

Metode de calculaţie a costurilor parţiale ale serviciilor Exerciţiu şi problematizare  1 seminar 

Metode de calculaţie a costurilor complete ale serviciilor 

 

Exerciţiu şi problematizare  1 seminar  

Studiu de caz privind analiza metodelor de calculaţie a 

costurilor 

Exerciţiu şi problematizare  1 seminar  

Metode evoluate de gestiune a performanţei unui proiect Exerciţiu şi problematizare  1 seminar  

Analiza cost-volum-profit Exerciţiu şi problematizare 1 seminar  

Procesul bugetar Exerciţiu şi problematizare 1 seminar 

Identificarea, estimarea şi măsurarea fluxurilor de numerar ale 

unui proiect 

Exerciţiu şi problematizare  1 seminar 

Diagnoza profitabilităţii, riscurilor şi a creşterii financiare Exerciţiu şi problematizare  1 seminar 

Estimarea costurilor de capital Exerciţiu şi problematizare  2 seminar 

Gestionarea unui proiect pentru a crea valoare Exerciţiu şi problematizare  2 seminar 

Bibliografie obligatorie:  

1. Anthony, R. N., Hawkins D.F., Merchant K. A. Accounting text and cases, McGraw Hill International 

Edition, 14th edition, 2013  

2. Hilton R.W. Managerial accounting, Creating value in a Dynamic Business Environment, McGraw Hill, 

6th edition, 2005 

3. Muţiu A., Control de gestiune, Editura Risoprint, 2014 

4. Needles B.E., Anderson H.R., Caldwell, J.C., Principii de baza ale contabilitatii, Ed. Arc, 2001 

 

9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului  

• În vederea stabilirii conţinuturilor formative pentru această disciplină, au fost avute în vedere standardele de 

educatie in domeniul profesiei contabile emise de catre IASB, precum si cerintele organismelor profesionale 

nationale CECCAR si CAFR privind accesul la profesia de expert contabil si auditor financiar. Au fost luate in 

considerare si concluziile dezbaterilor avute cu reprezentantii mediului de afaceri, angajatori potentiali din 

regiunea de provenienta a absolventilor specializarii.  

 

10. Evaluare  

Tip activitate  10.1 Criterii de evaluare  10.2 Metode de evaluare  
10.3 Pondere în 

nota finală  

10.4 Curs  

 

 

• Capacitatea de a aplica conceptele, 

tehnicile si metodele prezentate pe 

parcursul semestrului 

Un examen final în sesiunea 

ordinară. 

 

Examenul constă în rezolvări de 

aplicaţii practice si teoretice. 

 

 

70%  

 

• Aplicarea unui raţionament logic si 

autentic în rezolvarea aplicaţiilor practice 

• Capacitatea de argumentare in alegerea 

optiunilor 
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 • Participarea activa la dezbateri Orice tentativă de fraudă sau 

fraudă depistată în timpul  

examenului scris se sancţionează 

cu nepromovarea examenului şi 

poate atrage după sine 

exmatricularea studentului în 

cauză. 

 

10.5 

Seminar/laborator 

• Însuşirea şi înţelegerea problematicii 

specifice tratate la curs şi seminar 

Studenţii vor fi notaţi pe parcursul 

semestrului atunci când rezolvă 

aplicaţii practice (la tablă), când 

participă activ şi constructiv la 

dezbateri răspunzând întrebărilor 

din materie/legislaţie adresate de 

cadrul didactic precum şi separat 

pentru prezentarea temelor primite 

spre rezolvare în 

seminarul/seminarele precedente. 

30% 

10.6 Standard minim de performanţă  

• Insusirea si explicarea notiunilor de baza din sfera financiara, precum si aplicarea lor practica in diverse 

proiecte. 

 


