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FIŞA DISCIPLINEI 

    1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” DIN TG-JIU 

1.2 Facultatea  ŞTIINŢE ECONOMICE  

1.3  Departamentul                                   FINANŢE ŞI CONTABILITATE 

1.4 Domeniul de studii                 FINANŢE 

1.5 Ciclul de studii                   LICENŢĂ 

1.6 Programul de studii/Calificarea    FINANŢE ŞI BĂNCI 

 

    2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei              METODOLOGIA ELABORĂRII LUCRĂRII DE LICENŢĂ 

2.2 Titularul activităţilor de curs    - 

2.3 Titularul activităţilor de laborator/seminar  

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul 6 2.6 Tipul de evaluare C6 2.7 Regimul disciplinei OS 

 

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

 

3.1 Număr de ore pe săptămână          4 din care: 3.2 curs - 3.3 laborator/seminar 4 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 48 din care: 3.5 curs - 3.6 laborator/seminar 48 

Distribuţia fondului de timp                                                            ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe                             50 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren                                                                             57 

Pregătire seminarii/ teme, referate 40 

Tutoriat 25 

Examinări   15 

Alte activităţi  15 

3.7 Total ore studiu individual      202 

3.8 Total ore pe semestru            250 

3.9 Numărul de credite              10 

 

    4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum        •  

4.2 de competenţe        •  

 

    5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului •  

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului • Sală de seminar 

 

    6. Competenţele specifice acumulate 
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C1.Identificarea, analiza şi gestionarea elementelor care definesc mediul intern şi extern al organizaţiei prin 

diagnosticare şi analiză SWOT - 2 credite 

C2.Elaborarea şi implementarea de strategii şi politici ale organizaţiei - 2 credite 

C4.Identificarea, selectarea  şi utilizarea modalităţilor de previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi 

control-evaluare - 1 credit 

C5.Fundamentarea, adoptarea şi implementarea deciziilor pentru organizaţii de mică complexitate (în 

ansamblu sau pe o componentă) - 1 credit 

C6.Utilizarea bazelor de date, informaţii şi cunoştinţe în aplicarea metodelor, tehnicilor şi procedurilor 

manageriale - 1 credit 
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CT1.Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de munca 

riguroasă, eficientă şi responsabilă - 1 credit  

CT2.Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de 

relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei - 1 credit 

CT3.Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de 

învăţare pentru propria dezvoltare- 1 credit 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Lucrarea de licenţă constituie actul final al studiilor universitare de 

licenţă. Lucrarea de licenţă este dovada nivelului şi calităţii pregătirii 

profesionale, teoretice şi aplicative a absolventului iar, prin modul în care este 

susţinută (oral, în faţa unei comisii de examinare) ea pune în valoare atributele 

ştiinţifice esenţiale, definitorii ale absolventului.  

Obiectivul general al acestei discipline constă în elaborarea unei lucrări 

scrise întocmite de către absolvent, sub îndrumarea ştiinţifică a unui cadru 
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didactic de specialitate, pe o temă aleasă, fie din lista de teme orientative, fie 

cu acordul coordonatorului ştiinţific, o temă aleasă de absolventul însuşi.  

7.2 Obiectivele specifice             ▪ elaborarea planului lucrării de licenţă în concordanţă cu tema aleasă şi 

stabilită de coordonatorul ştiinţific; 

▪ identificarea şi studiul surselor bibliografice (informare şi documentare); 

▪ elaborarea lucrării de licenţă; 

▪ redactarea lucrării de licenţă. 

 

    8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

- - - 

 

Bibliografie   

8.2 Laborator/Seminar Metode de predare Observaţii 

Seminarul  1  

Elaborarea planului lucrării de licenţă şi identificarea surselor bibliografice. 

 

Conversaţii de fixare şi 

consolidare a cunoştinţelor, 

Dialog, Explicaţii 

2 ore 

Seminarul 2  

Introducere. În introducere se va arăta necesitatea studierii domeniului căruia 

îi aparţine tema propusă, precum şi importanţa subiectului lucrării de licenţă 

pentru domeniul studiat. Se va arăta clar şi concis obiectul şi scopul lucrării de 

licenţă, problemele care trebuie să fie analizate şi rezolvate în lucrare şi modul 

general de soluţionare a acestora. Se vor face scurte referiri la măsura în care 

lucrarea de licenţă contribuie la rezolvarea sau îmbunătăţirea problemelor 

respectiv soluţiilor studiate. Introducerii îi vor fi afectate maxim patru pagini 

si va include si structura lucrării. 

Conversaţii de fixare şi 

consolidare a cunoştinţelor, 

Dialog, Explicaţii 

2 ore 

Seminarul 3,4,5,6, 

Contribuţii teoretice şi aplicative la soluţionarea temei (capitolul I şi II). 

Acesta fiind partea descriptiva a lucrării făcând referire în funcţie de tema 

aleasă, la metodologia urmată şi metodele ce stau la baza realizării temei, dar şi 

la contribuţiile specialiştilor la studierea temei in cauză. Se va constitui din 

unul/două capitole care sa nu depăşească 40% din lucrare. Dacă subiectul 

ales presupune culegerea unor date iniţiale în partea de început a acestui capitol 

se prezintă modul lor de culegere şi prelucrare. Dacă este cazul, se pot face 

referiri la calculul principalilor parametrii statistici. 

Prezentarea metodologiei în privinţa temei abordate (modalităţi, formule, 

relaţii şi modele de calcul şi analiză; aspecte instituţionale şi legislative în 

domeniu; experienţe existente în domeniu, etc.). Dacă subiectul ales presupune 

culegerea unor date iniţiale în partea de început a acestui capitol se prezintă 

modul lor de culegere şi prelucrare. Dacă este cazul, se pot face referiri la 

calculul principalilor parametrii statistici. 

Conversaţii de fixare şi 

consolidare a cunoştinţelor, 

Dialog, Explicaţii 

8 ore 

Seminarul 7,8 ,9,10 

Partea practică a lucrării - studiu de caz (capitolul III, respectiv IV). 

Acesta fiind partea de bază a lucrării (cel puţin 60% din lucrare), va fi 

constituită din unul/două capitole va prezenta, în funcţie de tema aleasă 

contribuţia autorului la stadiul cunoaşterii acestui subiect cu referire concreta la 

organizaţia, instituţia, societatea, regiunea, tara, localitatea, etc unde s-a 

realizat studiul. Prezentarea unei aplicaţii practice (de preferat empirice pe date 

reale actuale) în care să se aplice aspectele teoretice şi metodologice prezentate 

în primele două capitole. 

Calcule. Datele (rezultatele) obţinute în urma calculelor sau alte analize, 

dinamici, evoluţii, după caz, se pot prezenta sub formă tabelară sau de 

diagrame. Tabelele şi diagramele vor fi însoţite de interpretări specifice cât şi 

comparative cu rezultate similare din bibliografie. 

Conversaţii de fixare şi 

consolidare a cunoştinţelor, 

Dialog, Explicaţii 

8 ore 

Seminarul 11 

Concluzii. Vor cuprinde într-o formă cât mai concisă şi pe puncte principalele 

rezultate obţinute în tema tratată, subliniindu-se contribuţia adusă prin propriile 

cercetări. Se vor scoate în evidenţă elementele de noutate ale lucrării. Dacă 

rezultatele obţinute pot fi aplicate în activitatea economică se vor face 

recomandările corespunzătoare. 

Conversaţii de fixare şi 

consolidare a cunoştinţelor, 

Dialog, Explicaţii 

2 ore 

Seminarul 12 

Bibliografie. În lucrarea de licenţă, lista bibliografică a lucrărilor consultate 

se dă o singură dată, la sfârşitul lucrării. Ea va cuprinde lucrările consultate 

numerotate, prezentate în ordine alfabetică după numele primului autor. Se vor 

Conversaţii de fixare şi 

consolidare a cunoştinţelor, 

Dialog, Explicaţii 

2 ore 
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introduce în lista bibliografică numai acele lucrări care au fost direct utilizate 

în lucrare şi deci care într-un mod sau altul au contribuit la realizarea lucrării. 

Elementele referinţei bibliografice  pentru cărţi şi monografii  sunt:  

1.numele şi prenumele autorului (prenumele cu iniţiale), titlul cărţii, traducerea 

titlului, numărul ediţiei, locul publicării, editura, anul publicării, număr de 

volume.  

Elementele referinţei bibliografice pentru articole sunt:  

1.numele şi prenumele autorului (prenumele cu iniţiale), traducerea titlului, 

titlul revistei, volum şi număr, anul apariţiei, paginile între care figurează 

lucrarea. 

Elementele referinţei bibliografice pentru sursele internet vor fi: 

1. numele şi prenumele autorului, titlul articolului, si pagina de internet unde se 

regăseşte www……. 

Anexe. Cuprinde orice materiale relevante pentru lucrarea de licenţă dar a 

căror includere în corpul lucrării îngreunează parcurgerea lucrării sau creează 

sincope de percepere a acesteia. Aici intră: Tabele statistice de mari 

dimensiuni; Bilanţuri contabile, conturi de profit şi pierdere şi alte documente 

de evidenţă contabilo-statistică; Demonstraţii matematice mai complicate; 

Sinoptice de mari dimensiuni sau înscrisuri; Programe rulate pe calculator, cu 

calculele efectuate în beneficiul lucrării. 

Opis. În opis se va specifica numărul de pagini al părţii scrise , numărul de 

figuri şi tabele incluse în partea scrisă, anexele. 

Bibliografie     

1.Constantinescu, N.N., Probleme ale metodologiei de cercetare în ştiinţa economică, Bucureşti, Ed. Economică, 1998; 

2.Lumperdean, Ioan, Matiş, Dumitru, Mustaţă, Răzvan, Ghid privind elaborarea şi prezentarea  lucrările de licenţă şi licenţă, 

www.econ.ubbcluj.ro/informaţii...FSEGA.pdf; 

3.Popescu, Constantin, Ciucur, Dumitru, Răboacă, Gheorghe, Iovan, Daniela, Metodologia cercetării ştiinţifice economice, 

Bucureşti, Ed. ASE, 2006; 

4.Postolache Tudorel, Documentarea în vederea efectuării cercetării ştiinţifice, în volumul Introducere în Metodologia 

Cercetării Ştiinţifice Economice, Academia de Studii Economice, Bucureşti, 1989; 

5.Răboacă Gheorghe, Ciucur Dumitru, Metodologia cercetării ştiinţifice economice, Ediţia a III - a, revăzută şi adăugită, Ed. 

Fundaţia România de Mâine, Bucureşti, 2004. 

6.Ghidul elaborării lucrării de licenţă/licenţă, http://www.utgjiu.ro/docs/reg/22-

Ghid%20pentru%20elaborare%20proiect%20de%20licenta.pdf 

     

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul lucrării de licenţă este în concordanţă  cu viitoarele ocupaţii posibile aferente domeniului de studii Finanţe şi 

oferă competenţele necesare pentru exercitarea ocupaţiilor aferente. Pentru a răspunde aşteptărilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor, rezultatele finalizării procesului de învăţare la disciplina Elaborarea lucrării de licenţă 

vor fi transpuse într-o planificare strategică şi operativă bună, esenţială în implementarea reuşită a informaţiilor şi 

cunoştinţelor ce reies din conţinutul lucrării de licenţă şi  în exercitarea ocupaţiilor viitoare. 

Prin însuşirea cunoştinţelor de la disciplina Elaborarea lucrării de licenţă, viitorii absolvenţi vor fi capabili să realizeze şi 

să finalizeze lucrarea de licenţă în concordanţă cu tema aleasă. Prin parcurgerea conţinutului disciplinei Elaborarea lucrării de 

licenţă viitorii absolvenţi îşi vor dezvolta capacitatea de a aplica cunoştinţele dobândite prin realizarea lucrării de licenţă în 

domeniul financiar, bancar şi în asigurări. 

   10. Evaluare 

 

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

nota finalã 

10.4 Curs              -                 

Colocviu  

(evaluare sumativă) 

 

70% 

10.5 Seminar/laborator ▪ Însuşirea aspectelor teoretice şi 

practice privind elaborarea 

lucrării de licenţă 

▪ Capacitatea de realizare a cel 

puţin 30% din lucrarea de licenţă 

 

Examinare şi notare  a cel 

puţin 30% din  

lucrarea de licenţă 

 

 

Examinare şi notare 

participare la dezbaterile 

referitoare la elaborarea 

lucrării de licenţă 

 

 

 

15% 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

http://www.econ.ubbcluj.ro/informaţii...FSEGA.pdf
http://www.utgjiu.ro/docs/reg/22-Ghid%20pentru%20elaborare%20proiect%20de%20licenta.pdf
http://www.utgjiu.ro/docs/reg/22-Ghid%20pentru%20elaborare%20proiect%20de%20licenta.pdf
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Notare prezenţă 

 

5% 

 

 

10.6 Standard minim de performanţă  pentru evaluarea competenţei                                                   

1.Soluţionarea în timp real, în condiţii de autonomie restrânsă, a unei probleme reale/ipotetice de la locul de muncă, respectând 

normele deontologiei profesionale 

2.Realizarea unei lucrări/unui proiect, asumând cu responsabilitate sarcini specifice rolului într-o echipă plurispecializată 

3.Elaborarea şi susţinerea cu argumente a aplicării unui plan personal de dezvoltare profesională  

 

 

 

 

Data completării 

 

............................................. 

 

Semnătura titularului de curs 

 

.................................................. 

Semnătura titularului de seminar 

 

........................................................ 

                        Data avizării în departament 

 

                      .................................................. 

Semnătura directorului de departament 

 

............................................................... 

 



FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

    1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCUȘI  

1.2 Facultatea  FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI 

GESTIUNEA AFACERILOR 

1.3  Departamentul                                   FINANȚE ȘI CONTABILITATE 

1.4 Domeniul de studii                 FINANȚE 

1.5 Ciclul de studii                   LICENȚĂ 

1.6 Programul de studii/Calificarea    FINANȚE ȘI BĂNCI 

 

 

    2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei              FINANȚE INTERNAȚIONALE 

2.2 Titularul activităţilor de curs    DOBROTĂ GABRIELA 

2.3 Titularul activităţilor de seminar CHIRCULESCU MARIA FELICIA 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul 5 2.6 Tipul de evaluare E5 2.7 Regimul disciplinei OS 

 

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 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp                                                            ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe                             34 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate     şi pe teren                                                                             20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   20 

Tutoriat 10 

Examinări   10 

Alte activităţi                                    0 

3.7 Total ore studiu individual      94 

3.9 Total ore pe semestru            150 

3.10 Numărul de credite              6 

 

 

    4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum        •  

4.2 de competenţe        •  

 

 

    5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a    cursului • Sală de curs, dotată cu videoproiector 

5.2. de desfăşurare a    

seminarului/laboratorului 

 

 

    6. Competenţele specifice acumulate 
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C1 Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură 

financiară în entităţile/organizaţii-le private şi publice (2 credite) 

C4 Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii financiare  specifice entităţilor/organizaţiilor 

private şi publice  

-Identificarea şi descrierea operaţiunilor şi tehnicilor specifice finanţării în plan 

internaţional; 

-Explicarea operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare; 

-Aplicarea cunoştinţelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pentru derularea 

operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare. 

(3 credite) 
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Competențe de rol 

CT1 Responsabilitate în executarea sarcinilor profesionale în condiții de autonomie și 

independență profesională: acționarea conform eticii profesionale în cadrul activității 

desfășurate; (0,5 credite) 

CT2 Interacțiunea socială prin asumarea rolurilor și activităților de conducere în cadrul 

unei echipe sau entități/instituții; dezvoltarea unei abordări moderate și pozitiviste, 

responsabilă și echitabilă în rezolvarea problemelor specifice activității profesionale și în 

relațiile inter-umane; (0,5 credite) 

 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
Familiarizarea cu domeniul finanţelor internaţionale şi cu conceptele 

fundamentale ale acestuia. 

7.2 Obiectivele specifice             • Dezvoltarea capacităţii studenţilor de a analiza limitele 

cunoştinţelor existente în vederea selectării dintre acestea a celor 

mai avansate; 

• Iniţierea studenţilor în identificarea celor mai eficiente soluţii la 

problemele din domeniul finanţelor internaţionale;  

• Formarea unor deprinderi de culegere, prelucrare şi valorificare 

a unor informaţii în domeniu; 

• Însuşirea terminologiei specifice; 

• dobândirea capacităţii de selectare a celei mai avantajoase 

modalităţi de plată în cadrul contractelor încheiate; 

• înțelegerea modului de determinare a cursului valutar şi a 

tehnicilor de evitare a riscurilor valutare; 

• perceperea  modului de realizare a operaţiilor pe piaţa valutară; 

• dezvoltarea capacităţii de analiză a informaţiilor furnizate de 

balanţa de plăţi externe. 

 

    8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de 

predare 

Număr ore 

ABORDĂRI CONCEPTUALE PRIVIND FINANȚELE 

INTERNAȚIONALE                                                                          

1.1 Conţinutul și sfera finanțelor internaționale                                             

1.2. Sistemul financiar-monetar internaţional: definire, funcții, rol 

1.3. Piața financiară internațională 

expunerea 

sistematică; 

conversaţia; 

observaţiile; 

 

 

4 ore                                 

MIJLOACELE DE PLATĂ INTERNAŢIONALE 

expunerea 

sistematică; 

conversaţia; 

observaţiile; 

2 ore 

MODALITĂŢI DE PLATĂ INTERNAŢIONALE            expunerea 8 ore 



3.1. Plata marfă contra marfă. Plata în numerar.  

3.2. Plata prin titluri de credit.  

3.3. Plata prin ordin de plată.  

3.4. Plata prin operaţiuni documentare.  

sistematică; 

conversaţia; 

observaţiile; 

PIAŢA DE SCHIMB  ŞI OPERAŢII SPECIFICE            

            4.1. Caracteristicile şi participanţii la piaţa valutară.  

            4.2. Organizarea pieţei valutare 

         4.3. Categorii de operaţii derulate pe piaţa valutară 

expunerea 

sistematică; 

conversaţia; 

observaţiile; 

4 ore 

MECANISMUL CURSULUI VALUTAR                          

     5.1.Formarea cursului de schimb pe piata valutară; 

     5.2. Riscurile valutare. Tehnici de acoperire a riscurilor valutare. 

expunerea 

sistematică; 

conversaţia; 

observaţiile; 

4 ore 

BALANTA DE PLATI-INSTRUMENT DE ANALIZA A 

FLUXURILOR FINANCIARE INTERNATIONALE      

      6.1. Structura şi rolul balanţei de plăţi externe.  

      6.2. Balanţa comercială. 

expunerea 

sistematică; 

conversaţia; 

observaţiile; 

2 ore 

RISCURILE ÎN FINANȚAREA INTERNATIONALĂ                  

        7.1. Caracteristicile și tipologia riscurilor în finanțarea internațională  

     7.2 Riscurile de mediu 

     7.3 Riscul valutar 

     7.4 Riscul de dobândă 

        7.5 Riscul de neplată 

expunerea 

sistematică; 

conversaţia; 

observaţiile; 
4 ore 

 

Bibliografie   

1. Aniței N.C., Instituții financiare internaționale, Editura Lumen, București, 2011 

2. Bekaert, Geert, Robert Hodrick, International Financial Management, 2nd edition, Pearson, 2012; 

3. Boaje M., Relaţii financiar - monetare internaţionale, Editura Universitară, Bucureşti, 2007; 

4. Boariu A., Zugravu B., Relaţii valutar-financiare internaţionale, Editura Universităţii Al. I. Cuza,  

Iaşi, 2007;  

5. Brezeanu P., Relaţii financiare internaţionale, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2010;   

6. Brezeanu P., Simon I., Novac L.E., Instituţii financiare internaţionale, Editura Economică, 

Bucureşti, 2005; 

7. Cerna S., Monedă și finanțe internaționale, Editura Universității de Vest, Timișoara, 2012 

8. Dobrotă G., Chirculescu F., Relaţii financiar-valutare internaţionale, Ed. Academica Brâncuşi, Tg-

Jiu, 2004; 

9. Floricel C., Relaţii valutar-financiare internaţionale, ediţia a XI-a, Editura Universitara Carol 

Davila, București, 2007; 

10. Gaftoniuc S., Finanţe internaţionale, Editura Economică, Bucureşti, 2004; 

11. Ilie M., Piața financiară. Componentă fundamentală a pieței globale, Editura Fundația România de 

mâine, București, 2015 

12. Iliescu C., Popa A., Finanţe internaţionale, Editura Risosprint, Cluj Napoca, 2008; 

13. Moisuc C., colectiv, Finanţe şi plăţi internaţionale. Relaţii monetar-financiare internaţionale, 

Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2006; 

14. Miroiu I., Ungureanu R.S., Manual de relaţii internaţionale, Editura Polirom, Iaşi, 2006; 

15. Negruş M., Plăţi şi garanţii internaţionale, Editura CH. BECK, 2006; 

16. Paraschiv D. Tehnica plăţilor internaţionale, Editura Economică, Bucureşti, 2003; 

17. Păun C., Aspecte ale relaţiilor financiar-monetare internaţionale, Editura Luceafărul, Bucureşti, 

2003. 

18. Voinea G. Finanțe internaționale, Editura Tehnopress, Iași, 2013. 

8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observaţii 

1. Conţinutul şi sfera finanțelor internaționale                  

 

Conversația; 

Comunicarea;  

2 ore                                                                              

2. Piaţa financiară internaţională                                    Conversația; 2 ore 



 Comunicarea;  

3. Instrumente de plată internațională                 

                                                                                                      

 

Conversația; 

Comunicarea;  

Formarea priceperilor și 

deprinderilor prin exerciții 

și lucrări practice; 

4 ore 

4. Metode de plată utilizate în plan internațional  

 

Conversația; 

Comunicarea;  

Formarea priceperilor și 

deprinderilor prin exerciții 

și lucrări practice; 

8 ore                                                                                                         

5. Operații derulate pe piața valutară                       

 

Conversația;  

Formarea priceperilor și 

deprinderilor prin exerciții 

și lucrări practice; 

4 ore                                              

6. Mecanismul cursului valutar         

 

Conversația;  

Comunicarea; 

4 ore 

7.  Riscurile în finanţarea internaţională                         

 

Conversația;  

Comunicarea. 

4 ore 

Bibliografie     

1. Aniței N.C., Instituții financiare internaționale, Editura Lumen, București, 2011 

2. Bekaert, Geert, Robert Hodrick, International Financial Management, 2nd edition, Pearson, 

2012; 

3. Boaje M., Relaţii financiar - monetare internaţionale, Editura Universitară, Bucureşti, 2007; 

4. Boariu A., Zugravu B., Relaţii valutar-financiare internaţionale, Editura Universităţii Al. I. 

Cuza,  Iaşi, 2007;  

5. Brezeanu P., Relaţii financiare internaţionale, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2010;   

6. Brezeanu P., Simon I., Novac L.E., Instituţii financiare internaţionale, Editura Economică, 

Bucureşti, 2005; 

7. Cerna S., Monedă și finanțe internaționale, Editura Universității de Vest, Timișoara, 2012 

8. Dobrotă G., Chirculescu F., Relaţii financiar-valutare internaţionale, Ed. Academica Brâncuşi, 

Tg-Jiu, 2004; 

9. Floricel C., Relaţii valutar-financiare internaţionale, ediţia a XI-a, Editura Universitara Carol 

Davila, București, 2007; 

10. Gaftoniuc S., Finanţe internaţionale, Editura Economică, Bucureşti, 2004; 

11. Ilie M., Piața financiară. Componentă fundamentală a pieței globale, Editura Fundația 

România de mâine, București, 2015 

12. Iliescu C., Popa A., Finanţe internaţionale, Editura Risosprint, Cluj Napoca, 2008; 

13. Moisuc C., colectiv, Finanţe şi plăţi internaţionale. Relaţii monetar-financiare internaţionale, 

Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2006; 

14. Miroiu I., Ungureanu R.S., Manual de relaţii internaţionale, Editura Polirom, Iaşi, 2006; 

15. Negruş M., Plăţi şi garanţii internaţionale, Editura CH. BECK, 2006; 

16. Paraschiv D. Tehnica plăţilor internaţionale, Editura Economică, Bucureşti, 2003; 

17. Păun C., Aspecte ale relaţiilor financiar-monetare internaţionale, Editura Luceafărul, 

Bucureşti, 2003. 

18. Voinea G. Finanțe internaționale, Editura Tehnopress, Iași, 2013. 

•  

 

    9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

Conţinutul disciplinei Finanţe internaţionale, răspunde atât cerinţelor comunităţilor ştiinţifice prin 

prezentarea teoriilor, interpretarea conceptelor si instrumentelor specifice domeniului abordat, cat si 

angajatorilor din domeniul financiar-bancar prin punerea în aplicare a unor metode specifice temelor 



studiate.  

 

   10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs              Examen oral 

- Cunoașterea și 

stăpânirea conceptelor 

- Rigoarea ştiinţifică a 

limbajului 

- Capacitatea de 

analiză, sinteză și interpretare 

a unor situații cu semnificație 

practică 

Evaluare sumativă la 

sfârşitul semestrului 

70% 

10.5 Seminar/laborator activităţi aplicative asistate 

/lucrări practice/proiect 

Evaluare formativă (pe 

tot parcursul 

semestrului) 

20 % 

prezenţă la cursuri şi 

seminarii 

 10 % 

10.6 Standard minim de performanţă                                                        

Elaborarea și prezentarea unui proiect care să includă și un studiu de caz referitor la o tranzacție 

financiară (realizarea sarcinilor specifice în cadrul unei echipe de studenți) 

 

  

 

      Data completării       Semnătura titularului de curs           Semnătura titularului de seminar 

          30.09.2017             Prof. univ. dr. Dobrotă Gabriela    Asist. univ. dr. Chirculescu Maria Felicia  

 

 

         Data avizării în departament                                       Semnătura directorului de departament 

                                    Conf. univ. dr. Căruntu Genu Alexandru 
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FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” DIN TG-JIU 

1.2 Facultatea  ŞTIINŢE ECONOMICE  

1.3  Departamentul                                   FINANŢE ŞI CONTABILITATE 

1.4 Domeniul de studii                 FINANŢE  

1.5 Ciclul de studii                   LICENŢĂ 

1.6 Programul de studii/Calificarea    FINANŢE ŞI BĂNCI 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei              ANALIZĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ 

2.2 Titularul activităţilor de curs    CĂRUNTU GENU ALEXANDRU 

2.3 Titularul activităţilor de seminar FLOREA IANC MARIA MIRABELA 

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul 5 2.6 Tipul de evaluare EX 2.7 Regimul disciplinei OS 

 

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 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar 28 

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                                                                             20 

Pregătire seminarii/ teme, referate 20 

Tutoriat 8 

Examinări   15 

Alte activităţi  11 

3.7 Total ore studiu individual      94 

3.8 Total ore pe semestru            150 

3.9 Numărul de credite              6 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum        • Economia întreprinderii , Gestiunea financiară, Management financiar 

4.2 de competenţe        •  
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului • Sală de curs, dotată cu tabla  

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului • Sală de seminar, dotată cu tabla 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

   

C
o

m
p

et
en

te
 

p
ro

fe
si

o
n

a
le

 

    

 

C1.Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în 

entităţile/organizaţii-le private şi publice - 1 credit 

C2.Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme economico-financiare -           

4 credite 

C
o

m
p

et
en

te
 

tr
a

n
sv

er
sa

le
 

 

CT1.Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă 

riguroasă, eficientă şi responsabilă - 0,5 credite  

CT2.Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de 

relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei - 0,5 credite 

 

7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al disciplinei Obiectivul general al disciplinei analiză economico-financiară constă în evidenţierea, evaluarea 

şi valorificarea rezervelor privind creşterea eficienţei economice, direcţionarea eforturilor firmei spre 

domenii nevalorificate suficient şi oferirea de soluţii referitoare la menţinerea în afaceri a firmelor; în 

cunoaşterea esenţei fenomenelor şi proceselor ce se derulează în mediul microeconomic, în scopul 

descoperirii legităţilor care guvernează portofoliul de afaceri al societăţilor comerciale. Analiza 

economico-financiară, prin metodele şi procedeele sale, constituie un instrument indispensabil 

activităţii manageriale a societăţilor comerciale, întrucât oferă soluţii practice în vederea prevenirii şi 

înlăturării factorilor cu acţiune distructivă şi crearea, pe această bază, a condiţiilor manifestării 

neîngrădite a factorilor cu influenţă pozitivă. 

7.2 Obiectivele specifice             • cunoaşterea, analiza, înţelegerea, aplicarea şi utilizarea conceptelor, abordărilor, modelelor şi 

metodelor de bază ale analizei economico-financiare; 

• însuşirea şi asimilarea principalelor aspecte teoretico-metodologice ale analizei economico-

financiare; 

• analiza rezultatelor din activitatea de producţie şi comercializare; 

• analiza diagnostic a cheltuielilor firmei; 

• analiza performanţelor firmei pe baza rentabilităţii; 
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• analiza situaţiei financiar - patrimoniale; 

• analiza gestiunii riscurilor (economic, financiar, de faliment) 

• analiza gestiunii resurselor umane şi materiale. 

 

    8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

C1.Fundamente teoretice privind analiza economico - financiară Expunere (slide-uri), conversaţii de fixare şi 

consolidare a cunoştinţelor 

2 ore 

C2.Fundamente metodologice privind analiza economico - 

financiară 

Expunere (slide-uri), conversaţii de fixare şi 

consolidare a cunoştinţelor 
2 ore 

C3., C4.Analiza diagnostic a cifrei de afaceri 

 

Expunere (slide-uri), conversaţii de fixare şi 

consolidare a cunoştinţelor 
4 ore 

C5., C6.Analiza diagnostic a valorii adăugate 

 

Expunere (slide-uri), conversaţii de fixare şi 

consolidare a cunoştinţelor 
4 ore 

C7., C8. Analiza diagnostic a cheltuielilor firmei Expunere (slide-uri), conversaţii de fixare şi 

consolidare a cunoştinţelor 
4 ore 

C9., C10. Analiza diagnostic a profitului 

 

Expunere (slide-uri), conversaţii de fixare şi 

consolidare a cunoştinţelor 
4 ore 

C11.Analiza diagnostic a ratelor de rentabilitate 

 

Expunere (slide-uri), conversaţii de fixare şi 

consolidare a cunoştinţelor 
2 ore 

C12.Analiza structurii activului şi pasivului bilanţier Expunere (slide-uri), conversaţii de fixare şi 

consolidare a cunoştinţelor 
2 ore 

C13.Analiza echilibrului financiar  

 

Expunere (slide-uri), conversaţii de fixare şi 

consolidare a cunoştinţelor 
2 ore 

C14. Analiza gestiunii resurselor umane şi materiale 

 

Expunere (slide-uri), conversaţii de fixare şi 

consolidare a cunoştinţelor 
2 ore 

 

Bibliografie   

1. Anghel Ion, coordonator, Analiza şi evaluarea economico-financiară. Studii de caz,  Ed. ASE, Bucureşti, 2016; 

2. Căruntu Constantin, Lăpăduşi Mihaela Loredana, Analiza economico-financiară la nivel microeconomic. Metode. Concepte. 

Tehnici., Ed. Universitaria, Craiova, 2010; 

3. Căruntu Constantin, Lăpăduşi Mihaela Loredana, Analiza şi gestiunea riscurilor, Ed. Universitaria, Craiova, 2011; 

4. Ciora Costin, Analiza performanţei prin creare de valoare, Ed. Economică, Bucureşti, 2013. 

5. Ganea Mirela, Modelarea performanţei economico-financiare, Ed. Universitaria, Craiova, 2012; 

6. Hristea Anca Maria, Analiză economică şi financiară a activităţii întreprinderii, de la intuiţie la ştiinţă, vol.1, vol. 2,  ediţia a doua, Ed. 

Economică, Bucureşti, 2015; 

7. Păvăloaia Willi, Păvăloaia Daniel, Analiza economico-financiară, Ed. Tehnopress, Iaşi, 2009; 

8. Petcu Monica, Analiza economico-financiară a întreprinderii. Probleme, abordări, metode, aplicaţii, Ed. Economică, ediţia a doua, 

Bucureşti, 2009; 

9. Popa Ion Lala, Melania Miculeac, Analiză economico-financiară. Elemente teoretice şi studii de caz, Ed. Mirton, Timişoara, 2012; 

10. Robu Vasile, Ion Anghel, Elena Claudia Şerban, Analiza economico-financiară a firmei, Ed. Economică,  Bucureşti, 2014.  

 

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

S1. Definiţia şi tipurile analizei economico-financiare. 

Utilizatorii analizei economico-financiare, obiectivele şi 

funcţiile acesteia. Conţinutul procesului de analiză 

economico-financiară. 

Grile, conversaţii de fixare şi consolidare a cunoştinţelor 2 ore 

S2.Definiţia conceptelor de procedeu, tehnică şi metodă. 

Factorii care determină schimbări de stare în funcţiunea 

firmei. Definiţia metodei diviziunii şi descompunerii 

rezultatelor şi metodei comparaţiei rezultatelor. Metodele 

de analiză structurală: mărimile relative de structură, 

Gini-Struk, Herfindhal. Metodele de analiză factorială: 

metoda iterării, metoda balanţieră, metoda ratelor. 

Grile, conversaţii de fixare şi consolidare a cunoştinţelor 2 ore 

S3., S4.Analiza diagnostic a cifrei de afaceri: definiţie, 

indicatorii operaţionali, analiza dinamică şi structurală, 

analiză factorială. 

Grile, conversaţii de fixare şi consolidare a cunoştinţelor 4 ore 

S5., S6. Analiza diagnostic a valorii adăugate: definiţie, 

tipuri, funcţii. Metoda substractivă şi metoda aditivă de 

determinare a valorii adăugate. Analiza dinamică, 

structurală şi factorială. 

Grile, conversaţii de fixare şi consolidare a cunoştinţelor 4 ore 

S7., S8. Definiţia conceptului de cheltuială şi cost. 

Gruparea cheltuielilor şi veniturilor. Analiza dinamică, 

structurală şi factorială  a cheltuielilor la 1000 lei venituri 

totale. Analiza factorială a cheltuielilor la 1000 lei cifră de 

afaceri, a cheltuielilor variabile şi fixe. Analiza dinamică şi 

factorială a cheltuielilor cu personalul. Analiza factorială a 

cheltuielilor materiale. 

Grile, conversaţii de fixare şi consolidare a cunoştinţelor 4 ore 
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S9, S10. Analiza factorială a profitului brut, a profitului 

din exploatare, a profitului aferent cifrei de afaceri şi a 

profitului net. 

Grile, conversaţii de fixare şi consolidare a cunoştinţelor 4 ore 

S11.Analiza factorială a ratei rentabilităţii economice, 

financiare, comerciale şi a resurselor consumate. 
Grile, conversaţii de fixare şi consolidare a cunoştinţelor 2 ore 

S12.Definiţia bilanţului, tipuri de bilanţ şi subiecţii 

interesaţi de analiza de bilanţ. Ratele de structură ale 

activului: rata activelor imobilizate şi rata activelor 

circulante. Ratele de structură ale pasivului: rata stabilităţii 

financiare, rata autonomiei financiare globale,  rata de 

îndatorare globală,  rata datoriilor din exploatare. 

Grile, conversaţii de fixare şi consolidare a cunoştinţelor 2 ore 

S13.Fondul de rulment, necesarului de fond de rulment şi 

trezoreria netă. 
Grile, conversaţii de fixare şi consolidare a cunoştinţelor 2 ore 

S14. Analiza cantitativă  şi calitativă a asigurării firmei cu 

personal.  Analiza eficienţei resurselor umane. Analiza 

dinamică şi structurală a mijloacelor fixe. Analiza 

stocurilor de materii prime şi materiale 

Grile, conversaţii de fixare şi consolidare a cunoştinţelor 2 ore 

   

   

 

 

Bibliografie     

1. Anghel Ion, coordonator, Analiza şi evaluarea economico-financiară. Studii de caz,  Ed. ASE, Bucureşti, 2016; 

2. Bircea Ioan, Analiză economico-financiară, Ghid pentru licenţă, Ed. Universităţii Petru Maior,  Târgu Mureş, 2006; 

3. Crecană Cornel, Analiză economico-financiară. Teste grilă. Studii de caz., Ed. Economică, Bucureşti, 2006; 

4. Ghic Graţiela, Grigorescu Judith Carmen, Analiză economico-financiară. Teste grilă., Ed. Universitară, Bucureşti, 2008; 

5. Hristea Anca Maria, Analiză economică şi financiară a activităţii întreprinderii, de la intuiţie la ştiinţă, vol.1, ediţia a doua, Ed. 

Economică, Bucureşti, 2015; 

6. Hristea Anca Maria, Analiză economică şi financiară a activităţii întreprinderii, de la intuiţie la ştiinţă, vol.2, ediţia a doua Ed. 

Economică, Bucureşti, 2015; 

7. Petcu Monica, Analiza economico-financiară a întreprinderii. Probleme, abordări, metode, aplicaţii, Ed. Economică, ediţia a doua, 

Bucureşti, 2009; 

8. Popa Ion Lala, Melania Miculeac, Analiză economico-financiară. Elemente teoretice şi studii de caz, Ed. Mirton, Timişoara, 2012; 

9. Popescu Dan Dumitru, Case studies and questions & answers for enterprise analysis, ED. ASE, Bucureşti, 2009; 

10. Robu Vasile, Ion Anghel, Elena Claudia Şerban, Analiza economico-financiară a firmei, Ed. Economică,  Bucureşti, 2014. 

 

    9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi 

angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei este în concordanţă  cu viitoarele ocupaţii posibile aferente domeniului de studii Finanţe  şi oferă competenţele 

necesare pentru exercitarea ocupaţiilor aferente. Pentru a răspunde aşteptărilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi 

angajatorilor rezultatele finalizării procesului de învăţare la disciplina analiza economico-financiare vor fi transpuse într-o planificare 

strategică şi operativă bună, esenţială în implementarea reuşită a disciplinei în exercitarea ocupaţiilor viitoare. 

Prin însuşirea cunoştinţelor de la disciplina analiza economico-financiare, viitorii absolvenţi vor recunoaşte şi înţelege setul de 

cunoştinţe, abilităţi şi competenţe pe care le-au dobândit şi vor fi capabili să le demonstreze după finalizarea procesului de învăţare. 

Prin parcurgerea conţinutului cursului de analiză economico-financiară viitorii absolvenţi îşi vor dezvolta capacitatea de a aplica şi de 

analiza cunoştinţele necesare în evidenţierea, evaluarea şi valorificarea rezervelor privind diagnosticarea situaţiei economico-financiare la 

nivel microeconomic. 
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10. Evaluare 

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

nota finalã 

10.4 Curs              ▪ Cunoaşterea noţiunilor de bază 

utilizate în analiza economico-

financiară 

▪ Capacitatea de identificare şi 

definire a principalilor indicatori 

economico-financiari utilizaţi în 

analiza economico-financiară 

                 

 

 

             Examen  

 

 

 

70% 

10.5 Seminar/laborator ▪ Însuşirea aspectelor conceptelor 

generale ce stau la baza analizei 

economico-financiare  

▪ Capacitatea de a utiliza principalii 

indicatori economico-financiari 

▪ Capacitatea de realizare a unui 

referat pe baza cunoştinţelor 

acumulate la curs 

 

Examinare şi notare  referat 

 

 

Examinare şi notare test 

 

 

Notare prezenţă 

 

10% 

 

 

15% 

 

 

 

5% 

10.6 Standard minim de performanţă  pentru evaluarea competenţei                                                   

1.Soluţionarea în timp real, în condiţii de asistenţă calificată, a unei probleme reale/ipotetice de la locul de muncă, respectând 

normele deontologiei profesionale. 

2.Realizarea unei lucrări/unui proiect, asumând cu responsabilitate sarcini specifice rolului într-o echipă plurispecializată 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Data completării 

 

............................................. 

 

Semnătura titularului de curs 

 

.................................................. 

Semnătura titularului de seminar 

 

........................................................ 

                        Data avizării în departament 

 

                      .................................................. 

Semnătura directorului de departament 

 

............................................................... 
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FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” DIN TG-JIU 

1.2 Facultatea  ŞTIINŢE ECONOMICE  

1.3  Departamentul                                   FINANŢE ŞI CONTABILITATE 

1.4 Domeniul de studii                 FINANŢE  

1.5 Ciclul de studii                   LICENŢĂ 

1.6 Programul de studii/Calificarea    FINANŢE ŞI BĂNCI 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei              MANAGEMENT FINANCIAR 

2.2 Titularul activităţilor de curs    CĂRUNTU GENU ALEXANDRU 

2.3 Titularul activităţilor de seminar CHIRCULESCU FELICIA 

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul 5 2.6 Tipul de evaluare Ex 2.7 Regimul disciplinei OD 

 

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 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar 28 

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 seminarii/ teme, referate 10 

Tutoriat 14 

Examinări   20 

Alte activităţi  20 

3.7 Total ore studiu individual      94 

3.8 Total ore pe semestru            150 

3.9 Numărul de credite              6 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum        • Gestiunea financiară, Analiza riscurilor, Analiză economico-financiară 

4.2 de competenţe        •  
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului • Sală de curs, dotată cu tabla  

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului • Sală de seminar, dotată cu tabla 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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Competenţe profesionale 

C3 - Elaborarea şi implementarea sistemului managerial şi a subsistemelor sale (alocare şi realocare de resurse 

şi activităţi)- 2 credite 

C4 - Identificarea, selectarea  şi utilizarea modalităţilor de previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi 

control-evaluare- 2 credite 

C5 - Fundamentarea, adoptarea şi implementarea deciziilor pentru organizaţii de mică complexitate (în 

ansamblu sau pe o componentă)- 1 credit 

C
o

m
p

et
en

te
 

tr
a

n
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le
 

 

Competenţe de rol 

CT1 - Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă 

riguroasă, eficientă şi responsabilă - 0,5 credite 

CT2 - Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de 

relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei - 0,5 credite 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Obiectivul general al disciplinei din perspectiva mediului de afaceri este de a spori averea 

întreprinderii şi implicit a participanţilor la constituirea acesteia (investitori în acţiuni, investitori în 

obligaţiuni). Se poate aprecia că decizia financiară devine actul fundamental al managementului 

financiar, fiind rezultatul unui proces raţional de alegere conştientă din mai multe variante posibile, a 

unei soluţii considerate optime în planul activităţilor şi operaţiunilor financiare. Fundamentarea 

corectă a deciziilor financiare nu este posibilă fără o analiză financiară prealabilă al cărei obiectiv 

constă în diagnosticarea stării de performanţă financiară a întreprinderii la încheierea exerciţiului. Ea 

îşi propune să stabilească punctele tari şi punctele slabe ale activităţii financiare, în vederea 

fundamentării unei noi strategii manageriale de menţinere şi expansiune într-un mediu concurenţial. 

7.2 Obiectivele specifice             • Cunoaşterea, analiza, înţelegerea, aplicarea şi utilizarea conceptelor, modelelor şi metodelor de 

bază ale managementului financiar; 

• Pregătirea informaţiei contabile pentru analiza financiară  
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• analiza indicatorilor de echilibru financiar; 

• analiza rezultatelor firmei pe baza contului de profit şi pierdere; 

• analiza diagnosticului şi echilibrului financiar; 

• analiza riscului şi gestiunea riscurilor întreprinderii 

• managementul financiar şi procesul investiţional. 

 

    8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

1. MANAGEMENTUL FINANCIAR AL FIRMEI (conceptul si 

atributele managementului financiar) 

Expunere, dialog, conversaţii de fixare şi  

consolidare a cunoştinţelor 

 

2. MANAGEMENTUL FINANCIAR AL FIRMEI (funcţiunea 

financiară, obiectivele managementului financiar şi relaţiile cu alte 

discipline) 

Expunere, dialog, conversaţii de fixare şi  

consolidare a cunoştinţelor 

 

3.MECANISME FINANCIARE 

 

Expunere, dialog, conversaţii de fixare şi  

consolidare a cunoştinţelor 

 

4. ANALIZA FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII (Analiza 

financiară – definire, scopuri şi utilizatori,  Pregătirea informaţiei 

contabile pentru analiza financiară) 

Expunere, dialog, conversaţii de fixare şi  

consolidare a cunoştinţelor 

 

5. ANALIZA FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII (Fondul de 

rulment (capitalul de lucru), Necesarul de fond de rulment,  

Trezoreria netă, Situaţia netă a întreprinderii) 

Expunere, dialog, conversaţii de fixare şi  

consolidare a cunoştinţelor 

 

6. ANALIZA REZULTATELOR   ÎNTREPRINDERII  (Contul de 

profit şi pierdere, Capacitatea de autofinanţare) 

Expunere, dialog, conversaţii de fixare şi consolidare 

a cunoştinţelor 

 

7. ANALIZA REZULTATELOR   ÎNTREPRINDERII  (Soldurile 

intermediare de gestiune sau analiza marjelor de acumulare) 

Expunere, dialog, conversaţii de fixare şi  

consolidare a cunoştinţelor 
 

8. DIAGNOSTICUL ŞI ECHILIBRUL FINANCIAR AL 

ÎNTREPRINDERII (Ratele rentabilităţii şi rate de finanţare) 

Expunere, dialog, conversaţii de fixare şi  

consolidare a cunoştinţelor 
 

9.DIAGNOSTICUL ŞI ECHILIBRUL FINANCIAR AL 

ÎNTREPRINDERII (Sistemul ratelor de aprecierea a echlibrului 

financiar) 

Expunere, dialog, conversaţii de fixare şi  

consolidare a cunoştinţelor 
 

10. RISCUL ŞI GESTIUNEA RISCURILOR  ÎNTREPRINDERII 

(Riscul de exploatare)  

Expunere, dialog, conversaţii de fixare şi  

consolidare a cunoştinţelor 
 

11. RISCUL ŞI GESTIUNEA RISCURILOR  ÎNTREPRINDERII 

(Riscul financiar al întreprinderii şi riscul de faliment) 

Expunere, dialog, conversaţii de fixare şi  

consolidare a cunoştinţelor 
 

12. SISTEMUL DE BUGETE AL ÎNTREPRINDERII 

 

Expunere, dialog, conversaţii de fixare şi  

consolidare a cunoştinţelor 
 

13. PREVIZIUNEA TREZORERIEI 

 

Expunere, dialog, conversaţii de fixare şi  

consolidare a cunoştinţelor 
 

14. MANAGEMENTUL FINANCIAR AL PROCESULUI 

INVESTIŢIONAL 

Expunere, dialog, conversaţii de fixare şi  

consolidare a cunoştinţelor 
 

 

Bibliografie   

1. Popescu Virgil Luigi, Nistor Constantin Gheorghe, Caruntu Genu Alexandru – Gestiunea financiara a intreprinderii si aplicatii 

matematice in economie – Editura Ssitech Craiova;2014 

2. Holt Gheorghe, Caruntu Genu Alexandru – Capitalul intreprinderii - Editura Universitaria Craiova- 2011; 

3. Caruntu Genu Alexandru -Managementul Financiar al  companiei - Editura Universitaria Craiova- 2010 

4. Căruntu Genu Alexandru - Analiza riscurilor, Editura Academica Brâncuşi, Târgu Jiu, 2009; 

5. Căruntu Constantin, Căruntu Genu Alexandru, Lăpăduşi Loredana -  Analiza diagnostic şi evaluarea firmei, Editura Academica 

Brâncuşi, Tg-Jiu, 2008 ; 

6. Căruntu Genu Alexandru - Management Financiar. Analiză financiară şi gestiune financiară operaţională. Editura Universitaria, 

2008, Craiova ; 

7. Căruntu Genu Alexandru - Management Financiar. Analiză financiară şi gestiune financiară operaţională. Aplicaţii şi studii de caz. 

Editura Universitaria, 2008 ; 
8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

1. Conceptul de management financiar, Atributele 

managementului financiar,  Funcţiunea financiară a 

întreprinderii, Obiectivele managementul finaciar,  

Relaţiile managementului financiar cu alte discipline, 

Piaţa financiară, ciclurile şi flucurile financiare 

Conversaţii, exemplificări, grile  

 

 

2. Analiza financiară – definire, scopuri şi utilizatori, 

Pregătirea informaţiei contabile pentru analiza financiară, 

Fondul de rulment (capitalul de lucru), Necesarul de fond 

de rulment, Trezoreria netă, Situaţia netă a întreprinderii 

 

 

 

Conversaţii, exemplificări, aplicaţii, grile 

 

3. Contul de profit şi pierdere, Analiza marjelor de 

acumulare, Capacitatea de autofinanţare 

Conversaţii, exemplificări, aplicaţii, grile  

4. Rata rentabilităţii, Sistemul ratelor de aprecierea a 

echlibrului financiar, Rate de finanţare, Riscul de 

exploatare, Riscul financiar al întreprinderii, Riscul de 

faliment. 

Conversaţii, exemplificări, aplicaţii, grile  
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5. Bugetul - instrument de planificare, Bugetul activităţii 

generale a întreprinderii, Bugetul vânzărilor, Bugetul 

producţiei 

Conversaţii, exemplificări, aplicaţii, grile  

6. Bugetul de trezorerie, Elaborarea bugetului de 

trezorerie, Previziunea încasărilor şi plăţilor, Acoperirea 

soldurilor de trezorerie 

Conversaţii, exemplificări, aplicaţii, grile  

7. Conceptul de investiţii şi tipologia acestora,  

Elementele financiare ale unei investiţii, Criterii 

financiare pentru evaluarea proiectelor de investiţii,  

Managementul formării capitalurilor firmei 

Conversaţii, exemplificări, aplicaţii, grile  

 

Bibliografie     

1. Popescu Virgil Luigi, Nistor Constantin Gheorghe, Caruntu Genu Alexandru – Gestiunea financiara a intreprinderii si aplicatii 

matematice in economie – Editura Ssitech Craiova;2014 

2. Holt Gheorghe, Caruntu Genu Alexandru – Capitalul intreprinderii - Editura Universitaria Craiova- 2011; 

3. Caruntu Genu Alexandru -Managementul Financiar al  companiei - Editura Universitaria Craiova- 2010 

4. Căruntu Genu Alexandru - Analiza riscurilor, Editura Academica Brâncuşi, Târgu Jiu, 2009; 

5. Căruntu Constantin, Căruntu Genu Alexandru, Lăpăduşi Loredana -  Analiza diagnostic şi evaluarea firmei, Editura Academica 

Brâncuşi, Tg-Jiu, 2008 ; 

6. Căruntu Genu Alexandru - Management Financiar. Analiză financiară şi gestiune financiară operaţională. Editura Universitaria, 

2008, Craiova ; 

7. Căruntu Genu Alexandru - Management Financiar. Analiză financiară şi gestiune financiară operaţională. Aplicaţii şi studii de caz. 

Editura Universitaria, 2008 ; 

 

    9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi 

angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei este în concordanţă  cu viitoarele ocupaţii posibile aferente domeniului de studii Finanţe şi oferă competenţele 

necesare pentru exercitarea ocupaţiilor aferente. Pentru a răspunde aşteptărilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi 

angajatorilor rezultatele finalizării procesului de învăţare la disciplina Management financiar vor fi transpuse într-o planificare strategică şi 

operativă bună, esenţială în implementarea reuşită a disciplinei în exercitarea ocupaţiilor viitoare. 

Prin însuşirea cunoştinţelor, viitorii absolvenţi vor avea capacitatea de identificare, colectare şi prelucrare de informaţii cu privire la 

activităţile, fenomenele şi procesele specifice domeniului managementului financiar. 

 

   

10. Evaluare 

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

nota finalã 

10.4 Curs              Răpunsuri la examen Examen  70% 

10.5 Seminar/laborator -activităţi aplicative asistate/lucrări 

practice/proiecte/referate 

Notare referat 10% 

- test pe parcursul semestrului Notare test 15% 

- prezenţă   5% 

10.6 Standard minim de performanţă                                                     

• Identificarea subiectelor şi răspunsul minimal la acestea 

• Definirea noţiunilor esenţiale specifice disciplinei 
 

 

 

 

 

 

 

Data completării 

 

............................................. 

 

Semnătura titularului de curs 

 

.................................................. 

Semnătura titularului de seminar 

 

........................................................ 

                        Data avizării în departament 

 

                      .................................................. 

Semnătura directorului de departament 

 

............................................................... 

 



 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

 

    1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învãţãmânt superior UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” DIN TÂRGU 

JIU 

1.2 Facultatea  FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE  

1.3  Departamentul                                   FINANŢE ŞI CONTABILITATE 

1.4 Domeniul de studii                 FINANȚE 

1.5 Ciclul de studii                   I - LICENŢĂ 

1.6 Programul de studii/Calificarea    FINANȚE ȘI BĂNCI 

 

 

    2. Date despre disciplinã 

2.1 Denumirea disciplinei              CONTROL DE GESTIUNE 

2.2 Titularul activitãţilor de curs    LECT. UNIV. DR. CIURLĂU LOREDANA 

2.3 Titularul activitãţilor de seminar LECT. UNIV. DR. CIURLĂU LOREDANA 

2.4 Anul de 

studiu 

III 2.5 Semestrul 5 2.6 Tipul de 

evaluare 

E5 2.7 Regimul 

disciplinei 

OS 

 

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

 

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

3.4 Total ore din planul de învãţãmânt 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp                                                            ore 

Studiul dupã manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe                             28 

Documentare suplimentarã în bibliotecã, pe platformele electronice de specialitate     şi pe teren                                                                             10 

Pregãtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   10 

Tutoriat 2 

Examinãri   2 

Alte activitãţi ..................................                                      0 

3.7 Total ore studiu individual      52 

3.9 Total ore pe semestru            100 

3.10 Numãrul de credite              4 

 

 

    4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum         

4.2 de competenţe         

 

 

    5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfãşurare a    cursului Sală dotată cu tablă/videoproiector 

5.2. de desfãşurare a    seminarului/laboratorului Sală dotată cu tablă 



 

 

     

6. Competenţele specifice acumulate 

   

C
o
m

p
et

en
te

  

p
ro

fe
si

o
n

a
le

 

    
C3 Realizarea de lucrări de natură economico-financiară la nivelul 

entităţilor/organizaţiilor private şi publice  

C3.1. Descrierea lucrărilor de natură economico-financiară realizate la nivelul 

entităţilor/organizaţiilor private şi publice  

C3.2 Explicarea lucrărilor de natură economico-financiară realizate la nivelul 

entităţilor/organizaţiilor private şi publice   

C3.3 Aplicarea cunoştinţelor,  metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pentru 

realizarea lucrărilor economico-financiare  

C3.4 Utilizarea unor indicatori de calitate pentru evaluarea realizării lucrărilor de 

natură economi co-financiară  

C3.5 Elaborarea unui studiu referitor la realizarea lucrărilor economico-financiar 
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CT1  Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul  

propriei strategii de munca riguroasa, eficienta si responsabila  

CT2  Identificarea rolurilor si responsabilităților într-o echipă plurispecializată și 

aplicarea de tehnici de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei 

CT3   Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă 

a resurselor și tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare 

 

 

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

 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Obiectivul general al disciplinei „Control de gestiune” 

este de a forma competenţe în domeniul controlului, 

calculaţiei costurilor şi urmăririi performanţelor 

întreprinderii 

7.2 Obiectivele specifice             A. Obiective cognitive  

1. Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor controlului 

de gestiune;  

2. Operarea cu conceptele şi pătrunderea sensului 

principiilor fundamentale ale controlului de gestiune; 

3. Explicarea şi interpretarea corectă a rolului şi 

obiectului de studiu al controlului de gestiune, 

identificarea şi valorificarea metodelor specifice de 

control;  

4. Definirea şi descrierea conceptelor, procedeelor şi  

metodelor folosite în contabilitatea si controlul de 

gestiune la nivelul  entităţii/organizaţiei economice şi 

a factorilor economici, sociali şi legislativi care 

influenţează procesul de control;  

5. Identificarea si descrierea abordărilor utilizate în 

control şi a metodelor înscrise în fiecare  

abordare.  

 



B. Obiective procedurale  

1.Aplicarea unor principii şi metode de contabilitate si 

control pentru rezolvarea de probleme/situaţii bine 

definite;  

2.Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de 

control de gestiune;  

3. Identificarea unor situaţii concrete de utilizare a 

instrumentelor controlului de gestiune care să permită 

viitorului licenţiat în ştiinţe economice, să analizeze 

prompt şi să ia decizii sintetice şi corecte referitoare la 

controlul diferitelor elemente patrimoniale ale 

întreprinderii sau a entităţii în ansamblul ei; 

4.Elaborarea unor teme de casă profesionale cu 

utilizarea unor noţiuni, principii, metode consacrate în 

domeniul controlului de gestiune.  

C. Obiective atitudinale  

1.Respectarea normelor de etică şi deontologie 

profesională specifice expertilor contabili si 

contabililor autorizati din Romania;   

2. Familiarizarea cu rolurile specifice din reţeaua unei 

echipe şi cooperarea în activităţile specifice sau munca 

în echipă pentru rezolvarea diferitelor teme de casă şi 

referate;   

3.Utilizarea unor metode specifice de elaborare a unui 

plan de dezvoltare personală şi profesională, alături de  

conştientizarea nevoii de formare continuă care să 

includă controlul de gestiune.   

 

    8. Conţinuturi 

8.1 Curs 

 

Metode de predare Observaţii 

Capitolul 1 

FUNDAMENTELE CONTROLULUI DE 

GESTIUNE 

 

1.1.  Definirea controlului de gestiune; 

1.2. Funcțiile controlului; 

1.3. Principiile și rolul controlului de gestiune; 

1.4. Structuri de gestiune; 

1.5. Instrumentele controlului de gestiune; 

1.6. Controlul de gestiune și teoria organizațională: 

1.6.1. Controlul de gestiune și teoria 

clasică; 

1.6.2. Controlul de gestiune și școala 

relațiilor umane; 

1.6.3. Controlul de gestiune și noile teorii 

economice. 

1.7. Meseria de controlor de gestiune; 

1.8. Finalitatea controlului de gestiune: 

descentralizarea și coordonarea. 

Prelegere, conversație, 

exemplificări 

6 ore 



 

Capitolul 2 

CONTABILITATEA DE GESTIUNE-

INSTRUMENT DE BAZĂ ÎN EXERCITAREA 

CONTROLULUI DE GESTIUNE 

2.1. Rolul contabilității de gestiune în exercitarea 

controlului de gestiune; 

2.2. Arhitectura costurilor: concepte și dezvoltări; 

2.3. Metoda costurilor pe activități (ABC): 

2.3.1. Caracterizarea generală a metodei; 

2.3.2. Controlul costurilor în metoda ABC; 

2.3.3. Etapele implementării metodei ABC; 

2.4. Metoda Standard-Cost: 

2.4.1. Etapele implementării metodei 

Standard-Cost; 

2.4.2. Calculul, urmărirea și analiza abaterilor 

de la costurile standard. 

2.5. Metoda Direct-Costing: 

2.5.1. Indicatorii specifici metodei Direct-

Costing; 

2.5.2. Avantajele și limitele metodei Direct-

Costing. 

Prelegere, conversație, 

exemplificări 

6 ore 

Capitolul 3 

PROCEDURA BUGETARĂ ȘI CONTROLUL 

BUGETAR 

 

3.1. Procedura bugetară: 

3.1.1. Noțiunea de buget; 

3.1.2. Rolul bugetelor; 

3.1.3. Tipologia bugetelor; 

3.1.4. Etapele procedurii bugetare; 

3.2. Principiile fundamentale ale bugetării; 

3.3. Tehnici cantitative de bugetare. 

Prelegere, conversație, 

exemplificări 

4 ore 

Capitolul 4 

PREȚURILE DE CESIUNE INTERNĂ 

 

4.1. Definirea, importanța și necesitatea prețurilor 

de cesiune internă; 

4.2. Obiectivele prețurilor de cesiune internă; 

4.3. Metode de determinare a prețurilor de cesiune 

internă: 

4.3.1. Politica centralizată de stabilire a 

prețurilor de cesiune internă; 

4.3.2. Prețurile de cesiune negociate. 

Prelegere, conversație, 

exemplificări 

4 ore 

Capitolul 5 

SITUAȚII DE MONITORIZARE ȘI 

RAPORTARE A PERFORMANȚEI 

 

5.1. Măsurarea și controlul performanței; 

5.2. Tabloul de bord; 

5.3. Balanța Scorecard; 

5.4. Reporting-ul 

Prelegere, conversație, 

exemplificări 

8 ore 

 



 

 

Bibliografie  

 

1) Alazard C., Separi S., Contrôle de gestion - CAS PRATIQUES, Editura Dunod, Paris, 

2009;   

2) Albu N., Albu C., Instrumente de management al performanței, vol.II, Control de 

gestiune, Editura Economica, Bucureşti, 2003; 

3) Aslău T.,  Controlul de gestiune dincolo de aparențe, Editura Economică, București, 
2001; 

4) Briciu, S.; Căpuşneanu S.; Rof, L.M.; Topor, D., Contabilitatea şi controlul de 

gestiune: instrumente pentru evaluarea performanţei entităţii, Editura Aeternitas, 

Alba Iulia, 2010; 

5) Caraiani C., Dumitrana M., Contabilitate și control de gestiune, Editura Universitară, 

Bucureşti, 2008; 

6) Cîndea M., Contabilitate de gestiune și control de gestiune, Editura Tehnopress, Iași, 
2011;  

7) Dumitrana M., Caraiani C., Control de gestiune, Editura Universitară, Bucureşti, 

2010;  

8) Doriath B., Contrôle de gestion en 20 fiches, 5 edition, Editura Dunod, Paris, 2008;  

9) Guinea F.A., Creativitate versus fraudă în controlul de gestiune, Editura ASE, 

București, 2010; 

10) Guinea F.A., Măsurarea performanței întreprinderilor și riscul denaturării 

informației în controlul de gestiune, Editura ASE, București, 2016; 

11) Ionaşcu I.(coordonator), Control de gestiune, Editura Economică, Bucureşti, 2008;  

12) Ionescu I., Iacob C., Ţaicu M., Control de gestiune, Editura Universitaria, Craiova, 

2012;  

13) Sgărdea F.M., Control de gestiune, Editura ASE Bucureşti, 2009;  

14) Teiuşan, S.C., Control de gestiune, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Seria 

Didactică, Alba Iulia, 2017; 

15) Ţaicu M., Control de gestiune – curs pe suport electronic, Piteşti, 2016. 

 
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

Problematica teoriei şi practicii controlului de 

gestiune 

Obiectivul seminarului este familiarizarea 

studenților cu noțiunile privind cadrul conceptual 

al controlului de gestiune, conținutul şi definirea 

controlului de gestiune, cine, unde, când şi cum 

aplică controlul de gestiune. 

Dezbatere, exerciţiu şi 

problematizare 
2 ore 

Contabilitatea de gestiune- instrument al 

controlului de gestiune 

Obiectivul seminarului este recapitularea si 

aprofundarea noțiunilor  privind costurile 

complete şi costurile parțiale ca instrumente ale 

Dezbatere, exerciţiu şi 

problematizare 
2 ore 



controlului de gestiune. 

Controlul bugetar 

Obiectivul seminarului este familiarizarea 

studenților cu noțiunile privind definirea, 

principiile şi configurația sistemului bugetar al 

întreprinderii şi prezentarea bugetelor. 

Dezbatere, exerciţiu şi 

problematizare 
2 ore 

Recapitulare materie  Dezbatere, exerciţiu şi 

problematizare 
2 ore 

Testare  - 2 ore 
Obiectivul seminarului este familiarizarea 

studenților cu noțiunile privind managementul 

performanței, rolul tabloului de bord în măsurarea 

performanței globale, principiile tabloului de 

bord, construirea tabloului de bord 

Dezbatere, exerciţiu şi 

problematizare 
2 ore 

Obiectivul seminarului este familiarizarea 

studenților cu noțiunile privind reprezentarea 

operațională a performanței globale prin 

instrumentul numit balanța Scorecard, 

prezentarea Reporting-ului ca instrument al 

contabilității responsabilității 

Dezbatere, exerciţiu şi 

problematizare 
2 ore 

Bibliografie  

 

1. Alazard C., Separi S., Contrôle de gestion - CAS PRATIQUES, Editura Dunod, Paris, 

2009;   

2. Albu N., Albu C., Instrumente de management al performanței, vol. II, Control de 

gestiune, Editura Economica, Bucureşti, 2003; 

3. Aslău T.,  Controlul de gestiune dincolo de aparențe, Editura Economică, București, 
2001; 

4. Briciu, S.; Căpuşneanu S.; Rof, L.M.; Topor, D., Contabilitatea şi controlul de 

gestiune: instrumente pentru evaluarea performanţei entităţii, Editura Aeternitas, 

Alba Iulia, 2010; 

5. Caraiani C., Dumitrana M., Contabilitate și control de gestiune, Editura Universitară, 

Bucureşti, 2008; 

6. Cîndea M., Contabilitate de gestiune și control de gestiune, Editura Tehnopress, Iași, 
2011;  

7. Dumitrana M., Caraiani C., Control de gestiune, Editura Universitară, Bucureşti, 

2010;  

8. Doriath B., Contrôle de gestion en 20 fiches, 5 edition, Editura Dunod, Paris, 2008;  

9. Guinea F.A., Creativitate versus fraudă în controlul de gestiune, Editura ASE, 

București, 2010; 

10. Guinea F.A., Măsurarea performanței întreprinderilor și riscul denaturării 

informației în controlul de gestiune, Editura ASE, București, 2016; 



11. Ionaşcu I.(coordonator), Control de gestiune, Editura Economică, Bucureşti, 2008;  

12. Ionescu I., Iacob C., Ţaicu M., Control de gestiune, Editura Universitaria, Craiova, 

2012;  

13. Sgărdea F.M., Control de gestiune, Editura ASE Bucureşti, 2009;  

14. Teiuşan, S.C., Control de gestiune, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Seria 

Didactică, Alba Iulia, 2017; 

15. Ţaicu M., Control de gestiune – curs pe suport electronic, Piteşti, 2016. 

 

    9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptãrile reprezentanţilor comunitãţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

Conţinuturile disciplinei sunt adaptate necesităţilor actuale ale angajatorilor, contribuind la 

dobândirea de către studenţii programului de studii Finanțe și bănci, de cunoştinţe şi abilităţi 

teoretice şi practice de măsurare şi control a performanţelor entităţii, de formare a 

deprinderilor de utilizare adecvată a paletei instrumentarului acestei discipline, astfel încât să 

reuşească organizarea şi exercitarea controlului de gestiune în organizaţiile în care îşi vor 

desfăşura activitatea. 

 

   10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs              Răspunsuri la examen Evaluare sumativă la 

sfârşitul semestrului 

70% 

10.5 Seminar/laborator Un test pe parcursul 

semestrului 

Evaluare formativă 10% 

Elaborarea unui referat pe o 

temă stabilită 

Evaluare formativă 10% 

Prezenţă la cursuri şi 

seminarii 

 10% 

 

10.6 Standard minim de performanţă                                                        

Elaborarea și prezentarea unui proiect (realizarea sarcinilor specifice în cadrul unei echipe de 

studenți) 
 

 

    Data completării       Semnătura titularului de curs           Semnătura titularului de seminar 

        ................                        .............................                                 ................................ 

 

 

    Data avizării în departament                             Semnătura directorului de departament 

               ........................                                                    ..........................  



FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

    1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” DIN TG-JIU 

1.2 Facultatea  ŞTIINŢE ECONOMICE  

1.3  Departamentul                                   FINANŢE ŞI CONTABILITATE 

1.4 Domeniul de studii                 FINANŢE 

1.5 Ciclul de studii                   LICENŢĂ 

1.6 Programul de studii/Calificarea    FINANŢE ŞI BĂNCI 

 

    2. Date despre disciplinã 

2.1 Denumirea disciplinei              ASIGURĂRI ȘI REASIGURĂRI 

2.2 Titularul activitãţilor de curs    VĂDUVA MARIA 

2.3 Titularul activitãţilor de seminar VĂDUVA MARIA 

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul V 2.6 Tipul de evaluare C5 2.7 Regimul disciplinei OS 

 

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

3.1 Numãr de ore pe sãptãmânã          4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învãţãmânt 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp                                                            ore 

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

Documentare suplimentarã în bibliotecã, pe platformele electronice de specialitate     şi pe teren                                                                             15 

Pregãtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   15 

Tutoriat 9 

Examinãri   10 

Alte activitãţi ..................................                                      - 

3.7 Total ore studiu individual      69 

3.9 Total ore pe semestru            125 

3.10 Numãrul de credite              5 

 

    4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum        • Microeconomie  

4.2 de competenţe        •  

 

    5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfãşurare a    cursului •  

5.2. de desfãşurare a    seminarului/laboratorului •  

 

    6. Competenţele specifice acumulate 
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C1 – Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natura financiară în 

entităţile/organizaţiile private si publice– 1  credit 

       C1.1  Indentificarea şi definirea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură 

financiară în 

          entităţile/organizaţiile private şi publice  

C3 -  Realizarea de lucrări de natură economico-financiară la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi 

publice – 1 credit 

C4 - Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii financiare  specifice entităţilor/organizaţiilor private şi publice – 

1 credit 

C
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CT1 - Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de 

muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă – 1 credit 

CT2 - Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de 

relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei – 1 credit 

 

 

 

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

7.1 Obiectivul general 

al disciplinei 
• Cunoaşterea de către studenţi a conceptelor întâlnite în anoţiunea de asigurări dar  si 

a modului de lucru şi înţelegere a acestora. 

7.2 Obiectivele 

specifice             
• Cunoaşterea unor concepte specifice asigurărilor și reasigurărilor şi a relaţiilor dintre 

acestea prin intermediului caracteristicilor  specifice. 



• Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea unor instrumente specifice pentru 

caracterizarea generală şi specifică a unei probleme teoretice şi practice. 

• Cunoaşterea Explicarea unor fenomene, procese specifice pieţei asigurărilor. 

•  Înţelegerea şi interpretarea din perspectiva asiguratului şi a asigurătorului  pe piaţa 

româneasca a rezultatelor unei analize şi a punctelor de vedere studiate. 

 

    8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. CONCEPTUL DE ASIGURARE 

1.1. Conceptul de asigurare şi mecanismul acesteia 

1.2. Funcţiile asigurării 

1.3. Elementele asigurării 

prelegerea; 

conversaţia; 

observaţiile, 

 

2. DINAMICA ASIGURĂRILOR SI INCIDENŢA ACESTORA ASUPRA 

ECONOMEI 

2.1. Dinamica asigurarilor; 

2.2. Incidenta asigurarilor asupra economiei;  

2.3. Necesitatea asigurărilor în economia în economia de piață contemporană 

prelegerea; 

conversaţia; 

observaţiile, 

 

3.  CONTRACTUL DE ASIGURARE  

3.1. Definiţia şi caracterul juridic al contractului de asigurare 

3.2. Principiile pe care se bazează încheiere şi derularea contractului de 

asigurare 

3.3. Formarea contractului de asigurare 

3.5. Efectele contractului de asigurare 

prelegerea; 

conversaţia; 

observaţiile, 

problematizarea, 

 

4. ASIGURĂRILE DE PERSOANE 

4.1. Conceptul şi caracteristicile asigurărilor de viaţă; 

4.2. Riscurile în asigurările de persoane 

4.3. Calculul primelor de asigurare în asigurările de viaţă 

4.4. Valoarea de răscumpărare     

prelegere; 

conversaţia; 

observaţiile, 

 

5. ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ 

5.1 Trăsăturile asigurărilor de răspundere civilă ; 

5.2  Cadrul general şi cuprinderea în asigurare; 

5.3. Prima de asigurare 

5.4. Răspunderea asigurătorului 

5.5. Despăgubirea de asigurare 

prelegerea; 

conversaţia; 

observaţiile, 

 

6. ASIGURAREA BUNURILOR  

6.1. Generalităţi; 

6.2. Asigurarea complexă 

6.3. Asigurarea globală; 

6.4. Asigurarea creditelor la export 

prelegerea; 

conversaţia; 

observaţiile, 

 

7. RISCUL ÎN ASIGURĂRI  

7.1.Noţiunea de risc; 

7.2. Riscul obiectiv si subiectiv; 

7.3. Probabilitatea de pierdere; 

 7.4. Probabilitatea de pierdere si riscul 

 7.5. Cauza si condiţiile pierderi 

 7.6. Categorii de riscuri 

prelegerea; 

conversaţia; 

observaţiile, 

 

8. METODE DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA RISCURILOR  

8.1. Evitarea 

8.2.Controlul pierderi; 

8.3.Reţinerea; 

8.4.Transferuri ale riscului; 

prelegerea; 

conversaţia; 

observaţiile, 

 

9. CONTRACTUL DE REASIGURARE   

9.1 Definirea contractului de reasigurare; 

9.2 Forma contractului de reasigurare; 

9.3 Partile contractante si obligatiile lor; 

prelegerea; 

conversaţia; 

observaţiile, 

 



9.4 Legea aplicabila contractului de asigurare; 

9.5 Derularea contractului de reasigurare; 

10. FORME DE REASIGURARE  

 10.1 Rreasigurarea proportionala; 

 10.2 Contractul de reasigurare „cota-parte” ; 

 10.3 Contractul de reasigurare „excedent de suma”; 

 10.4 Reasigurarea neproportionala. 

prelegerea; 

conversaţia; 

observaţiile; 

exemplificare; 

 

11. REASIGURAREA IN ASIGURARILE DE VIATA 

 11.1 Asigurarile de viata si influentele asupra reasigurarii ; 

 11.2 Acorduri de reasigurare; 

prelegerea; 

conversaţia; 

observaţiile; 

exemplificare; 

 

12. REASIGURAREA IN ASIGURARILE DE ACCIDENTE 

 12.1 Influenta asigurarilor de accidente asupra reasigurarilor; 

 12.2 Reasigurarea „surplus” ; 

 12.3 Reasigurarea „cota-parte”; 

prelegerea; 

conversaţia; 

observaţiile; 

exemplificare; 

 

13. METODE DE REASIGURARE 

 13.1  Metoda facultativa; 

 13.2 Metoda contractuala; 

prelegerea; 

conversaţia; 

observaţiile 

 

14. REGLEMENTĂRI PRIVIND PIAȚA UNICĂ EUROPEANĂ A 

ASIGURĂRILOR ȘI REASIGURĂRILOR 

14.1. Premisele creări unei pieţe unice europene a asigurărilor 

14.2. Implementarea în legislaţiea României a acguis-lui comunitar 

prelegerea; 

conversaţia; 

observaţiile 

 

 

Bibliografie   

1. Bistriceanu Ghe.,Asigurări şi Reasigurări în România, Ed. Universitara, Bucureşti, 2006     

2. Constantinescu D.A., Tratat de asigurări, Ed. Economică, Bucureşti, 2011 

3. Roxana Arabela Dumitrascu, Perspective teoretice. Modele. Instrumente Ed. Universitara,Bucuresti 2013 

4. Roxana Arabela Dumitrascu, Produse si servicii de asigurari, Ed. Universitara, Bucuresti,  2014 

5. Negru T., Asigurări, Ghid Practic, Ed. All Back, Bucureşti, 2010  

6. Negru T., Practica asigurărilor comerciale, Ed. Wolters Kluwert, 2010 

7. Şeuleanu V., Barna F., Herbei R., Mutascu M., Răileanu M., Asigurări comerciale, Ed. Mirton, Timişoara, 2010 

8. Tănăsescu P., Ionescu R., Popa M., Şerbănescu C., Asigurări comerciale moderne, Ed.C.H.Beck, București, 2012 

9. Sferdian I., Contractul de asigurare de bunuri, Lumina Lex, Bucureşti, 2011 

10. Văcărel I., Bercea F., Asigurări şi reasigurări, Ed. Expert, Bucureşti, 2012 

11. Văduva M., Asigurări, Ed. Mirton, Timişoara, 2011 

12. Văduva M., Reasigurări, Ed. Mirton, Timişoara, 2011 

13. Tamaras Manuela, Legislatia asigurarilor si societatilor de asigurare, Ed. Wolters Kluwer, București, 2010 

14. Nemes V., Dreptul asigurarilor – Ed. Hamangiu, București, 2012 

15. Negru T., Practica asigurarilor comerciale, Ed. Wolters Kluwer, București, 2012 

16.  Laura Elly Naghi, Managementul riscului în asigurări, Ed. C.H. Beck, București, 2013 

8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observaţii 

1. Aspecte generale ale asigurarilor Dezbatere  

2. Clasificarea asigurarilor Dezbatere .  

3. Contractul de asigurare. Elementele specifice contractului de asigurare. Dezbatere, exercitiu,  

4.  Dimensiuni financiare specifice asigurarilor Dezbatere, exercitiu  

5. Pincipii de acoperire a pagubei Dezbatere, exercitiu, 

studiu de caz, aplicatii. 

 

6. Drepturile si obligatiile partilor prevazute in contractul de asigurare Dezbatere  

7. Asigurările de persoane Dezbatere  

8. Asigurarea de răspundere civilă Dezbatere, exercitiu, 

studiu de caz, aplicatii. 

 

9. Asigurarea bunurilor Dezbatere, aplicatii.  

10. Riscul în asigurări Dezbatere  

11. Metode de protecție împotriva riscurilor  Dezbatere  

12. Contracul de reasigurare Dezbatere, aplicatii  

Bibliografie   

1. Bistriceanu Ghe.,Asigurări şi Reasigurări în România, Ed. Universitara, Bucureşti, 2006     

2. Constantinescu D.A., Tratat de asigurări, Ed. Economică, Bucureşti, 2011 

3. Roxana Arabela Dumitrascu, Perspective teoretice. Modele. Instrumente Ed. Universitara,Bucuresti 2013 

4. Roxana Arabela Dumitrascu, Produse si servicii de asigurari, Ed. Universitara, Bucuresti,  2014 



5. Negru T., Asigurări, Ghid Practic, Ed. All Back, Bucureşti, 2010  

6. Negru T., Practica asigurărilor comerciale, Ed. Wolters Kluwert, 2010 

7. Şeuleanu V., Barna F., Herbei R., Mutascu M., Răileanu M., Asigurări comerciale, Ed. Mirton, Timişoara, 2010 

8. Tănăsescu P., Ionescu R., Popa M., Şerbănescu C., Asigurări comerciale moderne, Ed.C.H.Beck, București, 2012 

9. Sferdian I., Contractul de asigurare de bunuri, Lumina Lex, Bucureşti, 2011 

10. Văcărel I., Bercea F., Asigurări şi reasigurări, Ed. Expert, Bucureşti, 2012 

11. Văduva M., Asigurări, Ed. Mirton, Timişoara, 2011 

12. Văduva M., Reasigurări, Ed. Mirton, Timişoara, 2011 

13. Tamaras Manuela, Legislatia asigurarilor si societatilor de asigurare, Ed. Wolters Kluwer, București, 2010 

14. Nemes V., Dreptul asigurarilor – Ed. Hamangiu, București, 2012 

15. Negru T., Practica asigurarilor comerciale, Ed. Wolters Kluwer, București, 2012 

16.  Laura Elly Naghi, Managementul riscului în asigurări, Ed. C.H. Beck, București, 2013 

 

    9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptãrile reprezentanţilor comunitãţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

I. Cunoaştere şi înţelegere 

Capacitatea de a cunoaşte şi înţelege: 

- conceptele de bază şi particularităţile asigurărilor și reasigurărilor; 

- necesitatea şi importanţa funcţiilor şi elementelor asigurărilor, reasigurărilor; 

II. Deprinderi intelectuale sau academice 

Capacitatea de a: 

- identifica coordonatele definitorii ale contractului de asigurare, reasigurare; 

- formula ipoteze cu privire la conceptul şi caracteristicile asigurărilor de persoane, dar şi a riscurilor în asigurările de 

persoane; 

- utiliza raţionamentul profesional pentru a evalua riscul în asigurări ; 

III. Deprinderi profesionale/practice 

Capacitatea de a: 

- stăpâni metodele şi tehnicile specifice mecanismului de calcul a primelor de asigurare în asigurările de viaţă; 

- utiliza corect conceptele ce definesc asigurarile, reasigurarile; 

- identifica rolul asigurări bunurilor; 

- deveni un profesionist în asigurări. 

IV. Deprinderi transferabile 

Capacitatea de a:  

 - sesiza eventualele erori în calculul primelor de asigurare. 

 - participa la elaborarea de metode de protecție împotriva riscurilor ; 

 - lucra eficient în echipe. 

   10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode 

de evaluare 

10.3 Pondere din 

nota finalã 

10.4 Curs              Cunoastere si intelegere  

Raspuns la examen 

Examen oral 

la sfarsitul 

semestrului 

70% 

10.5 Seminar/laborator Capacitatea de a cunoaşte şi înţelege noţiunile 

teoretice: -lucrare de control 

Notare test 10% 

activităţi aplicative asistate/lucrări 

practice/proiecte 

Notare referat 15% 

 Nota acordată pentru frecvenţa şi conduită la 

activităţi  

         - 5% 

1.6 Standard minim de performanţã                                                        

• Elaborarea și prezentarea unui proiect care să includă și un studiu de caz referitor la o societate de asigurari ă 

(realizarea sarcinilor specifice în cadrul unei echipe de studenți cu teme de proiecte diferite) 

 

 

    Data completãrii       Semnãtura titularului de curs           Semnãtura titularului de seminar 

        ................                        .............................                                 ................................ 

 

 

    Data avizãrii în departament                             Semnãtura directorului de departament 

               ........................                                                    .......................... 

 



FIŞA DISCIPLINEI 
 

    1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învãţãmânt superior UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” DIN TÂRGU JIU 

1.2 Facultatea  DE ŞTIINŢE ECONOMICE  

1.3  Departamentul                                   DE FINANŢE ŞI CONTABILITATE 

1.4 Domeniul de studii                 FINANŢE 

1.5 Ciclul de studii                   I - LICENŢĂ 

1.6 Programul de studii/Calificarea    FINANŢE BĂNCI 

 

    2. Date despre disciplinã 

2.1 Denumirea disciplinei              CONTABILITATE INSTITUŢIILOR DE CREDIT 

2.2 Titularul activitãţilor de curs    MEDAR LUCIAN-ION 

2.3 Titularul activitãţilor de seminar CHIRTOC IRINA-ELENA 

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul 5 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei OS 

 

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

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

3.4 Total ore din planul de învãţãmânt 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp                                                            ore 

Studiul dupã manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe                             10 

Documentare suplimentarã în bibliotecã, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren                                                                             10 

Pregãtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   10 

Tutoriat 3 

Examinãri   0 

Alte activitãţi  0 

3.7 Total ore studiu individual      33 

3.9 Total ore pe semestru            75 

3.10 Numãrul de credite              3 

 

   4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum        • Bazele contabilităţii, Sistemul documentelor contabile 

4.2 de competenţe        • Cunoaşterea documentelor contabile  

 

    5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfãşurare a cursului • Nu vor fi tolerate convorbirile telefonice în timpul 

cursului/laboratorului. 

5.2. de desfãşurare a seminarului şi laboratorului • Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de 

titular de comun acord cu studenții. 

     

6. Competenţele specifice acumulate 
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C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară 

în instituţii bancare (1 credite) 

C1.2. Explicarea şi interpretarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară 

în instituţii bancare (0,5 credite) 

C1.3. Aplicarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în instituţii 

bancare pentru rezolvarea de probleme specifice (0,5 credite) 

C4. Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii financiare specifice instituţiilor bancare (3 credite) 

C4.2. Explicarea operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare din domeniul bancar (1,5 credite) 

C4.3. Aplicarea cunoştinţelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pentru derularea operaţiunilor şi 

tranzacţiilor financiare specifice domeniului bancar (1,5 credite) 
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CT1. Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă 

riguroasă, eficientă şi responsabilă (0,25 credite) 

CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de 

relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei (0,25 credite) 

CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor 

de învăţare pentru propria dezvoltare (0,50 credite) 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

ACTIVITĂŢILE  INSTITUŢIILOR DE CREDIT 

1.1. Particularităţile instituţiilor sistemului bancar românesc 

1.2. Intermedierea bancară 

1.3. Operaţiuni  active ale instituţiilor de credit 

1.4. Operaţiuni  pasive ale instituţiilor de credit 

1.5. Semnificaţia preţului creditelor şi serviciilor bancare  

1.6. Planul de conturi 

expunerea sistematică; 

conversaţia;  

 

 

CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR DE TREZORERIE ŞI  

INTERBANCARE  

2.1.  Definirea trezoreriei şi a fluxurilor de trezorerie bancară 

2.2. Instrumentele de plată, titluri de credit, prin care se efectuează 

operaţiunile fără numerar  

2.3.  Evidenţa operaţiunilor interbancare 

2.4. Documentele primare şi registrele contabile specifice 

operaţiunilor cu numerar 

2.5. Contabilitatea operaţiunilor de numerar şi prin virament 

2.6. Contabilitatea creanţelor interbancare restante şi îndoielnice 

expunerea sistematică; 

conversaţia;  

 

 

CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR  EFECTUATE 

PENTRU CLIENTELĂ  

3.1. Cerinţe privind deschiderea conturilor bancare 

3.2. Principalele trăsături ale  clinţilor instituţiilor de credit 

3.3. Formele  dobânzii  şi  modalităţile de calcul a  acesteia 

3.4. Contabilitatea operaţiunilor efectuate prin conturile curente 

3.5. Contabilitatea operaţiunilor înregistrate prin conturile de depozit 

3.6. Contabilitatea creditelor 

3.7. Contabilitatea decontărilor intrabancare  

expunerea sistematică; 

conversaţia;  

 

 

CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR CU TITLURI 

4.1. Particularităţile operaţiunilor cu  titlurilor 

4.2. Evidenţa activelor financiare deţinute în vederea tranzacţionării 

4.3. Evidenţa activelor disponibile în vederea vânzării 

4.4. Evidenţa investiţiilor păstrate până la scadență 

4.5. Evidenţa  datoriilor constituite prin emisiunea de titluri 

expunerea sistematică; 

conversaţia;  

 

 

EVIDENŢA OPERAŢIUNILOR DIN RELAŢIILE CU 

PERSONALUL ŞI  CU BUGETUL STATULUI 

5.1.  Particularităţi privind relaţiile cu personalul 

5.2.  Contabilitatea decontărilor cu personalul 

5.3. Contabilitatea  operaţiunilor privind asigurările şi protecţia 

expunerea sistematică; 

conversaţia;  

 

 

7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei  
• Să se familiarizeze cu conturile şi modul de înregistrare în contabilitate a 

operaţiilor specifice instituţiilor de credit. 

7.2 Obiectivele specifice  • Să înţeleagă operaţiunile specifice domeniului bancar; 

• Să acumuleze cunoştinţe despre modul de utilizare a conturilor specifice 

operaţiunilor realizate de o instituţie bancară. 



socială 

5.4. Contabilitatea impozitului pe profit, a altor taxe şi  impozite 

datorate bugetului de stat şi altor decontări cu terţe persoane 

CONTABILITATEA STOCURILOR BANCARE 

6.1. Definirea stocurilor bancare 

6.2. Metode  privind evaluarea şi înregistrarea stocurilor bancare 

6.3. Contabilitatea materialelor şi  a activelor imobilizate deţinute în 

vederea vânzării 

6.4.  Contabilitatea  stocurilor bancare 

expunerea sistematică; 

conversaţia;  

 

 

CONTABILITATEA VALORILOR IMOBILIZATE 

7.1.  Evidenţa imobilizărilor financiare 

7.2. Evidenţa  imobilizărilor în curs și a avansurilor acordate pentru 

imobilizări 

7.3. Contabilitatea imobilizărilor  corporale şi necorporale 

7.4. Contabilitatea amortizării privind imobilizările 

7.5. Evidenţa  leasingului financiar 

7.6. Contabilitatea creanţelor restante şi îndoielnice 

7.7. Contabilitatea ajustărilor pentru valori imobilizate 

expunerea sistematică; 

conversaţia;  

 

 

CONTABILITATEA CAPITALULUI  BANCAR, A 

ASIMILATELOR ŞI A AJUSTĂRILOR  

8.1. Contabilitatea capitalului  social 

8.2. Contabilitatea primelor de capital 

8.3. Contabilitatea rezervelor de capital 

8.4. Contabilitatea datoriilor subordonate şi a subvenţiilor 

8.5. Contabilitatea  ajustărilor de  capital 

expunerea sistematică; 

conversaţia;  

 

 

CONTABILITATEA CHELTUIELILOR 

9.1. Precizări privind evindenţierea cheltuielilor 

9.2. Contabilitatea cheltuielilor de  trezorerie şi  interbancare 

9.3. Contabilitatea cheltuielilor din operaţiunile cu clientela 

9.4. Contabilitatea cheltuielilor din operaţiuni cu titluri 

9.5. Contabilitatea cheltuielilor privind operaţiunile  de schimb 

valutar 

9.6. Contabilitatea cheltuielilor cu personalul băncii 

9.7. Contabilitatea  cheltuielilor cu materialele, lucrările şi serviciile 

executate de terţi 

9.8. Contabilitatea cheltuielilor cu amortizarea  imobilizărilor 

necorporale şi corporale 

9.9.Contabilitatea cheltuielilor cu ajustări pentru depreciere, 

provizioane şi pierderi din creanţe nerecuperabile 

expunerea sistematică; 

conversaţia;  

 

 

CONTABILITATEA VENITURILOR ŞI A REZULTATULUI 

EXERCIŢIULUI 

10.1. Precizări privind evideţierea veniturilor 

10.2. Contabilitatea veniturilor din operaţiunile de trezorerie şi din 

relaţia cu  clientela 

10.3. Contabilitatea veniturilor din operaţiunile  cu titluri 

10.4. Contabilitatea veniturilor din operaţiunile  de leasing şi de 

shimb valutar 

10.5. Contabilitatea veniturilor din operaţiunile efectuate în afara 

bilanţului 

10.6. Contabilitatea veniturilor din activitatea financiară a instituţiei 

de credit. 

10.7. Contabilitatea veniturilor diverse  din exploatare 

expunerea sistematică; 

conversaţia;  

 

 



10.8. Contabilitatea veniturilor din ajustări pentru depreciere, 

provizioane şi recuperări de creanţe 

10.9. Contabilitatea rezultatului exerciţiului 

 CONTABILITATEA BANCARĂ – PRECIZĂRI 

OBLIGATORII  

11.1. Obiectul de activitate al băncii 

11.2. Principiile contabile şi metodele de evaluare a elementelor 

patrimoniale 

11.3. Evaluarea elementelor patrimoniale 

11.4. Registre contabile obligatorii 

11.5. Reguli  generale privind  circuitului documentelor bancare 

expunerea sistematică; 

conversaţia;  

 

 

 

 

Bibliografie:   

Avram V., Gestiune, contabilitate şi audit bancar, Ed. Universitaria, 2010; 

Cristea M., Gestiune şi contabilitate bancară, Edit.Universitaria Craiova. 2004; 

Dascălu C., Botea M., Contabilitate si tehnică bancară, Ed. InfoMega, Bucureşti, 2005; 

Heteş-Gavra I., Activitatea şi operaţiunile instituţiilor de credit, Editura Mirton, Timişoara, 2009; 

Medar L.I., Contabilitatea instituţiilor de credit - tratat de contabilitate bancară - , Editura Academica Brîncuşi, Tg-

Jiu, 2011; 

Medar L.I., Contabilitatea societăţilor bancare, Ed. Spirit Românesc, Craiova, 2003; 

Medar L.I., Operaţiunile instituţiilor de credit, Editura Academica Brâncuşi, Tg-Jiu, 2004; 

Medar L.I., Voica I.E., Evidenţa operaţiunilor bancare, Editura Universitaria Craiova, 2009; 

Medar L.I., Chirtoc I.E., Monografia contabilă a operaţiunilor bancare - conformă cu standardele IFRS -, Editura 

Academica Brâncuşi, 2014; 

Moraru M., Moraru M., Pavel C., Dumitrescu A., Ştirbu D., Domil A., Contabilitatea instituţiilor de credit, Ed. 

Mirton, Timişoara, 2006; 

Pirvu C., Contabilitate bancară, Editura Reprograph, Craiova, 2006; 

Pirvu C., Avram V., Contabilitatea instituţiilor de credit, Editura Reprograph Craiova, 2009; 

Rădoi  M.-A., Managementul produselor şi serviciilor bancare, Editura Economică, Bucureşti, 2009; 

Trenca I., Interconexiuni ale Pieţelor Bursiere, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2013; 

Trenca I., Cordovan S., Model de business în bănci în contextul integrării europene, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj-

Napoca, 2012. 

x x x    Legea 227/2007 privind instituţiile e credit şi adecvarea capitalului; 

x x x   Ordonanţa 99/2006 privind instituţiile e credit şi adecvarea capitalului; 

x x x    Ordinul BNR, Nr. 24/2006 privind aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, 

aplicabile instituţiilor de credit; 

x x x   Ghid de aplicare a reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMPF nr.3.005-

2009, Editura CECCAR, 2010; 

x x x   Legea contabilităţii nr. 82/1991, modificată şi completată prin O. U.  nr. 37/2011 din 13 aprilie 2011 

x x x  Legea nr. 312 din 28 iunie 2004 privind Statutul BNR; 

x x x  Legea nr. 288/2010 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 888 din 30/12/2010; 

x x x  Ordonanţa de Urgenta 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori; 

x x x  Ordin BNR nr. 26/2010 privind modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele 

europene, aplicabile instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a depozitelor în 

sistemul bancar, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 13/2008; 

x x x Ordinul nr. 27/2010 al BNR, pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale 

de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, publicat în Monitorul Oficial, din 30/12/2010; 

x x x Lege nr. 197/2010  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, 

Monitorul Oficial,  29 octombrie 2010; 

x x x Ordinul  BNR  nr. 22 din 26-10-2010 publicat în Monitorul Oficial şi intrat  în vigoare la 31dec.2010 privind 

raportarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit; 

http://www.anticariatulnou.ro/carti/finante-banci/gestiune-contabilitate-si-audit-bancar.html
javascript:ln2Go2lnk(310686);
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x x x Reguli de sistem ale ReGIS, ver. 11, din 01.01.2011,Banca Naţionala a României; 

x x x Reguli de sistem ale SENT, versiunea 14, Consiliul de Administraţie al STFD – TRANSFOND S.A. din data de 

27.10.2009, Aviz BNR nr. 5/8940/27.11.2009. 

 

8.2.1. Seminar (14 ore) Metode de predare Observaţii 

1. Activităţile instituţiilor de credit -1 oră dezbatere  

2. Contabilitatea operaţiunilor de trezorerie şi interbancare – 3 ore 
lucrările practice; 

exerciţiul 

 

3. Contabilitatea operaţiunilor  efectuate pentru clientelă  - 2 ore 
lucrările practice; 

exerciţiul 

 

4. Contabilitatea operaţiunilor cu titluri – 2 ore 
lucrările practice; 

exerciţiul 

 

5. Evidenţa operaţiunilor din relaţiile cu personalul şi cu bugetul statului 

– 1 oră 

lucrările practice; 

exerciţiul 

 

6. Contabilitatea stocurilor bancare – 1 oră 
lucrările practice; 

exerciţiul 

 

7. Contabilitatea valorilor imobilizate – 1 oră 
lucrările practice; 

exerciţiul 

 

8. Contabilitatea capitalului  bancar, a asimilatelor şi a ajustărilor  - 1 oră 
lucrările practice; 

exerciţiul 

 

9. Contabilitatea cheltuielilor – 1 oră 
lucrările practice; 

exerciţiul 

 

10. Contabilitatea veniturilor şi a rezultatului exerciţiului – 1 oră 
lucrările practice; 

exerciţiul 

 

 

8.2.2. Laborator (14 ore) Metode de predare Observaţii 

1. Aplicaţii practice cu opearţiuni de încasări şi plăţi pe baza 

instrumentelor de plată şi înregistrarea lor în contabilitatea băncilor prin 

utilizarea sistemelor informatice– 4 ore 

exerciţiu practic 

  

Activităţile 

practice se vor 

desfăşura in 

laboratorul Centre 

Economice 

2. Aplicaţii practice privind deschiderea conturilor curente şi de depozit 

de către persoane fizice şi juridice şi înregistrarea opearaţiunilor 

desfăşurare prin acestea cu ajutorul sistemelor informatice– 4 ore 

3. Aplicaţii practice privind acordarea de credite, întocmirea graficelor 

de rambursare a creditelor pe diferite categorii şi înregistrarea lor în 

contabilitatea unei bănci prin utilizarea sistemelor informatice– 4 ore 

4. Aplicaţie parctică privind întocmirea unui stat de salarii la o bancă şi 

evidenţierea operaţiunilor privind decontările cu personalul şi bugetul 

statului prin utilizarea sistemelor informatice – 2 ore 

 

Bibliografie:   

Avram V., Gestiune, contabilitate şi audit bancar, Ed. Universitaria, 2010; 

Cristea M., Gestiune şi contabilitate bancară, Edit.Universitaria Craiova. 2004; 

Dascălu C., Botea M., Contabilitate si tehnică bancară, Ed. InfoMega, Bucureşti, 2005; 

Heteş-Gavra I., Activitatea şi operaţiunile instituţiilor de credit, Editura Mirton, Timişoara, 2009; 

Medar L.I., Contabilitatea instituţiilor de credit - tratat de contabilitate bancară - , Editura Academica Brîncuşi, Tg-

Jiu, 2011; 

Medar L.I., Contabilitatea societăţilor bancare, Ed. Spirit Românesc, Craiova, 2003; 

Medar L.I., Operaţiunile instituţiilor de credit, Editura Academica Brâncuşi, Tg-Jiu, 2004; 

Medar L.I., Voica I.E., Evidenţa operaţiunilor bancare, Editura Universitaria Craiova, 2009; 

Medar L.I., Chirtoc I.E., Monografia contabilă a operaţiunilor bancare - conformă cu standardele IFRS -, Editura 

Academica Brâncuşi, 2014; 
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Moraru M., Moraru M., Pavel C., Dumitrescu A., Ştirbu D., Domil A., Contabilitatea instituţiilor de credit, Ed. 

Mirton, Timişoara, 2006; 

Pirvu C., Contabilitate bancară, Editura Reprograph, Craiova, 2006; 

Pirvu C., Avram V., Contabilitatea instituţiilor de credit, Editura Reprograph Craiova, 2009; 

Rădoi  M.-A., Managementul produselor şi serviciilor bancare, Editura Economică, Bucureşti, 2009; 

Trenca I., Interconexiuni ale Pieţelor Bursiere, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2013; 

Trenca I., Cordovan S., Model de business în bănci în contextul integrării europene, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj-

Napoca, 2012. 

x x x    Legea 227/2007 privind instituţiile e credit şi adecvarea capitalului; 

x x x   Ordonanţa 99/2006 privind instituţiile e credit şi adecvarea capitalului; 

x x x    Ordinul BNR, Nr. 24/2006 privind aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, 

aplicabile instituţiilor de credit; 

x x x   Ghid de aplicare a reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMPF nr.3.005-

2009, Editura CECCAR, 2010; 

x x x   Legea contabilităţii nr. 82/1991, modificată şi completată prin O. U.  nr. 37/2011 din 13 aprilie 2011 

x x x  Legea nr. 312 din 28 iunie 2004 privind Statutul BNR; 

x x x  Legea nr. 288/2010 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 888 din 30/12/2010; 

x x x  Ordonanţa de Urgenta 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori; 

x x x  Ordin BNR nr. 26/2010 privind modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele 

europene, aplicabile instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a depozitelor în 

sistemul bancar, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 13/2008; 

x x x Ordinul nr. 27/2010 al BNR, pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale 

de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, publicat în Monitorul Oficial, din 30/12/2010; 

x x x Lege nr. 197/2010  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, 

Monitorul Oficial,  29 octombrie 2010; 

x x x Ordinul  BNR  nr. 22 din 26-10-2010 publicat în Monitorul Oficial şi intrat  în vigoare la 31dec.2010 privind 

raportarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit; 

x x x Reguli de sistem ale ReGIS, ver. 11, din 01.01.2011,Banca Naţionala a României; 

x x x Reguli de sistem ale SENT, versiunea 14, Consiliul de Administraţie al STFD – TRANSFOND S.A. din data de 

27.10.2009, Aviz BNR nr. 5/8940/27.11.2009. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptãrile reprezentanţilor comunitãţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

În vederea schițării conținuturilor, alegerii metodelor de predare/învățare titularii disciplinei au consultat părerea 

membrilor sectorului bancar; precum şi a altor cadre didactice din domeniu, titulare în alte instituții de învățământ 

superior. S-a avut în vedere identificarea nevoilor și așteptărilor angajatorilor din domeniu și coordonarea cu alte 

programe similare din cadrul altor instituții de învățământ superior.      

 

  10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere din 

nota finalã 

10.4 Curs              I. Cunoaştere şi înţelegere Evaluare sumativă la 

sfârşitul semestrului 

70% 

10.5.1 Seminar Capacitatea de a cunoaşte şi 

înţelege noţiunile teoretice: -

lucrare  

Evaluare formativă (pe 

tot parcursul semestrului) 

10% 

- prezenţă seminar - 5% 

10.5.2 Laborator 

O aplicaţie practică utilizând un 

program informatic  

Evaluare formativă (pe 

tot parcursul semestrului) 
10% 

- prezenţă laborator - 5% 

10.6 Standard minim de performanţã                                                        

• Realizarea unei lucrări privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor specifice instituţiilor de 
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credit; 

• Soluţionarea în timp real, în condiţii de asistenţă calificată, a unei probleme ipotetice de la locul de 

muncă, respectând normele deontologiei profesionale; 

• Realizarea unei lucrări, asumând cu responsabilitate sarcini specifice rolului într-o echipă 

plurispecializată; 

• Elaborarea şi susţinerea cu argumente a aplicării unui plan personal de dezvoltare profesională. 

 

    Data completãrii       Semnãtura titularului de curs           Semnãtura titularului de seminar 

        ................                        .............................                                 ....................... ......... 

 

 

 

    Data avizãrii în departament                             Semnãtura directorului de departament 

               ........................                                                    ..........................   

 

 



FIŞA DISCIPLINEI 
    1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învãţãmânt superior UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” DIN TÂRGU JIU 

1.2 Facultatea  DE ŞTIINŢE ECONOMICE  

1.3  Departamentul                                   DE FINANȚE - CONTABILITATE 

1.4 Domeniul de studii                 FINANȚE 

1.5 Ciclul de studii                   I - LICENŢĂ 

1.6 Programul de studii/Calificarea    FINANȚE ȘI BĂNCI 

    2. Date despre disciplinã 

2.1 Denumirea disciplinei              BUGET ȘI TREZORERIE PUBLICĂ 

2.2 Titularul activitãţilor de curs    POPEANGĂ VASILE NICOLAE 

2.3 Titularul activitãţilor de seminar CHIRCULESCU FELICIA 

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul 6 2.6 Tipul de 

evaluare 

E 2.7 Regimul disciplinei OS 

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

3.1 Numãr de ore pe sãptãmânã          4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învãţãmânt 48 din care: 3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator 24 

Distribuţia fondului de timp                                                            ore 

Studiul dupã suport de curs, bibliografie și note de curs  35 

Documentare suplimentarã în bibliotecã, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren                                                                             12 

Pregãtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   20 

Tutoriat  

Examinãri   10 

Alte activitãţi ..................................                                       

3.7 Total ore studiu individual      77 

3.9 Total ore pe semestru            125 

3.10 Numãrul de credite              5 

    4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum         

4.2 de competenţe        • Finanțe publice 

    5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfãşurare a cursului  

5.2. de desfãşurare a seminarului/laboratorului  

 

    6. Competenţele specifice acumulate 
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• Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor si instrumentelor de natură financiară în 

entitățile/organizațiile private si publice (C1 - 1 credit) 

• Culegerea, analiza și interpretarea de date și informații referitoare la probleme economico-financiare (C2 

– 0,5 credite) 

• Realizarea de lucrări de natură economico-financiară la nivelul entităților/organizațiilor private si 

publice ( C3 – 0,5 credite) 

• Execuția de operațiuni si tranzacții financiare specifice entităților/organizațiilor private si publice (C4 –  

0,5 credite) 

• Implementarea planurilor si bugetelor la nivelul entităților/organizațiilor private si publice (C5 – 0,5 

credite) 

• Aplicarea deciziilor financiare în cadrul entităților/organizațiilor private și publice (C6 – 0,5 credite) 
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• Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă 

riguroasă, eficientă şi responsabilă (CT1 – 0,5 credite) 

• Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de 

relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei (CT2 – 0,5 credite) 

• Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de 

învăţare pentru propria dezvoltare (CT3 – 0,5 credite) 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei - aprofundarea cunoştinţelor studenţilor în domeniul bugetului şi 

trezoreriei, formarea aptitudinilor de depistare şi evaluare  a efectelor 

produse de buget şi de trezorerie asupra macro şi microeconomiei, 

corecţiile potenţiale ce pot fi  luate de autorităţile publice ale unui stat, 

pentru asigurarea echilibrului bugetar şi de trezorerie. 

7.2 Obiectivele specifice             - perfecţionarea spiritului de analiză  în ceea ce priveşte  rolul sistemelor 

bugetare în dezvoltarea economiilor naţionale, rolul trezoreriei în 

derularea fluxurilor financiare, precum şi dezvoltarea capacităţilor de a 



identifica multiplele corelaţii dintre buget, trezorerie şi mediul economic 

public şi privat. 

- formarea unui spirit de orientare în aprecierea realistă a fenomenelor, 

proceselor şi operaţiunilor bugetar – financiare, care constituie, de fapt,  

conţinutul sistemului de trezorerie, a raporturilor dintre sistemul de 

trezorerie a statului şi sistemul băncilor comerciale, precum şi a 

capacităţii de a soluţiona problemele practice în activitatea profesională 

 

    8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de 

predare 

Observaţii 

Tema curs 1 

SISTEMUL UNITAR DE BUGETE 

Conţinutul bugetului public 

Sistemul unitar de bugete 

Expunerea 

sistematică, 

conversaţia, 

observaţiile. 

 

Tema curs 2 

SISTEMUL UNITAR DE BUGETE 

Principiile bugetare  

Aplicabilitatea principiilor bugetare 

Clasificaţia bugetară 

Expunerea 

sistematică, 

conversaţia, 

observaţiile. 

 

Tema curs 3 

PROCESUL BUGETAR LA NIVELUL BUGETULUI DE STAT 

Competenţe şi responsabilităţi în procesul bugetar 

Elaborarea proiectului bugetului de stat 

Aprobarea proiectului bugetului de stat 

Expunerea 

sistematică, 

conversaţia, 

observaţiile. 

 

Tema curs 4 

PROCESUL BUGETAR LA NIVELUL BUGETULUI DE STAT 

Execuţia bugetului de stat 

Execuţia veniturilor bugetului de stat 

Execuţia cheltuielilor bugetului de stat 

Încheierea execuţiei bugetare 

Controlul execuţiei bugetare 

Aprobarea execuţiei bugetare 

Expunerea 

sistematică, 

conversaţia, 

observaţiile. 

 

Tema curs 5 

METODE DE FUNDAMENTARE A VENITURUOR ŞI CHELTUIELILOR 

BUGETARE 

Metode clasice de fundamentare a veniturilor şi cheltuielilor bugetare 

Metode moderne de fundamentare a veniturilor şi cheltuielilor bugetare 

Metode de fundamentare utilizate în procesul elaborării bugetelor în România 

Expunerea 

sistematică, 

conversaţia, 

observaţiile. 

 

Tema curs 6 

SISTEMUL DE ORGANIZARE A TREZORERIEI STATULUI 

Înfiinţarea Trezoreriei Statului 

Necesitatea înfiinţării Trezoreriei Statului 

Premisele înfiinţării Trezoreriei Statului 

Expunerea 

sistematică, 

conversaţia, 

observaţiile. 

 

Tema curs 7 

SISTEMUL DE ORGANIZARE A TREZORERIEI STATULUI 

Importanţa organizării Trezoreriei Statului 

Organizarea Trezoreriei Statului 

Expunerea 

sistematică, 

conversaţia, 

observaţiile. 

 

Tema curs 8 

SISTEMUL DE ORGANIZARE A TREZORERIEI STATULUI 

Funcţiile Trezoreriei Statului 

Funcţiile clasice ale Trezoreriei Statului 

Funcţia de casier public 

Funcţia de bancă a statului 

Funcţiile moderne ale Trezoreriei 

Expunerea 

sistematică, 

conversaţia, 

observaţiile. 

 

Tema curs 9 

MECANISMUL DE FUNCŢIONARE A TREZORERIEI STATULUI 

Principiile de bază privind funcţionarea Trezoreriei Statului 

Funcţionarea Trezoreriei Statului 

Prezentarea activităţilor desfăşurate de Trezoreria Statului 

Bugetul Trezoreriei Statului 

 

Expunerea 

sistematică, 

conversaţia, 

observaţiile. 

 

Tema curs 10 

MECANISMUL DE FUNCŢIONARE A TREZORERIEI STATULUI 

Relaţia dintre Trezoreria Statului şi Banca Naţională a României 

Sistemul electronic de plăţi 

Instrumente de plată utilizate în relaţia cu Trezoreria Statului 

Plăţile şi încasările derulate în unităţile Trezoreriei Statului 

Expunerea 

sistematică, 

conversaţia, 

observaţiile. 

 

Tema curs 11 

OPERAŢIUNI BANCARE ALE TREZORERIEI STATULUI 

Expunerea 

sistematică, 

 



Relaţia Trezoreriei Statului cu sistemul bancar conversaţia, 

observaţiile. 

Tema curs 12 

OPERAŢIUNI BANCARE ALE TREZORERIEI STATULUI 

Operaţiuni pasive ale Trezoreriei Statului 

Operaţiuni active ale Trezoreriei Statului 

 

Expunerea 

sistematică, 

conversaţia, 

observaţiile. 

 

Bibliografie   

1. Popeangă Vasile – „Fianaţele locale în perioade de tranziţie”, Ed. Sitech, Craiova 2000; 

2. Popeangă Vasile – „Finanţe publice - probleme practice”, Ed. Sitech, Craiova 2000; 

3. Popeangă Vasile – „Finanţe publice-manual pentru uzul studenţilor”, Ed. Academica Brâncuşi, Tg-Jiu 2002; 

4. Popeangă Vasile - „Finanţele întreprinderii-teorie şi practică”, Ed. Academica Brâncuşi, Tg-Jiu 2002; 

5. Moşteanu Tatiana– ”Buget şi trezorerie   publică”, Ed. Universitară, Bucureşti, 2004; 

6. Văcărel Iulian ş.a. – „Finanţe Publice”, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 2007. 

7. Elena Doina Dascalu-”Sistemul bugetar din Romania”,Ed. Editura Didactica si Pedagogica ,2007  

8. Gheorghe Bistriceanu, Leonardo Badea, ”Bugetul de stat al Romaniei”, Ed. Bibliotheca , 2010 

9. Ştefura Gabriel, ”Bugete Publice şi Fiscalitate”, Ed. Universităţii „A. I. Cuza”, Iaşi ,2008 

8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observaţii 

Tema seminar 1 

SISTEMUL UNITAR DE BUGETE 

Conţinutul bugetului public 

Sistemul unitar de bugete 

Conversaţia, expunerea, 

demonstraţia didactică. 

 

 

Tema seminar 2 

SISTEMUL UNITAR DE BUGETE 

Principiile bugetare  

Aplicabilitatea principiilor bugetare 

Clasificaţia bugetară 

Conversaţia, expunerea, 

demonstraţia didactică, 

aplicaţii practice. 

 

Tema seminar 3 

PROCESUL BUGETAR LA NIVELUL BUGETULUI DE STAT 

Competenţe şi responsabilităţi în procesul bugetar 

Elaborarea proiectului bugetului de stat 

Aprobarea proiectului bugetului de stat 

Conversaţia, 

demonstraţia didactică, 

aplicaţii practice. 

 

Tema seminar 4 

PROCESUL BUGETAR LA NIVELUL BUGETULUI DE STAT 

Execuţia bugetului de stat 

Execuţia veniturilor bugetului de stat 

Execuţia cheltuielilor bugetului de stat 

Încheierea execuţiei bugetare 

Controlul execuţiei bugetare 

Aprobarea execuţiei bugetare 

Conversaţia, 

demonstraţia didactică, 

aplicaţii practice. 

 

Tema seminar 5 

METODE DE FUNDAMENTARE A VENITURUOR ŞI CHELTUIELILOR 

BUGETARE 

Metode clasice de fundamentare a veniturilor şi cheltuielilor bugetare 

Metode moderne de fundamentare a veniturilor şi cheltuielilor bugetare 

Metode de fundamentare utilizate în procesul elaborării bugetelor în România 

Conversaţia, expunerea, 

demonstraţia didactică, 

aplicaţii practice. 

 

Tema seminar 6 

SISTEMUL DE ORGANIZARE A TREZORERIEI STATULUI 

Înfiinţarea Trezoreriei Statului 

Necesitatea înfiinţării Trezoreriei Statului 

Premisele înfiinţării Trezoreriei Statului 

Conversaţia, 

demonstraţia didactică, 

aplicaţii practice. 

 

Tema seminar 7 

SISTEMUL DE ORGANIZARE A TREZORERIEI STATULUI 

Importanţa organizării Trezoreriei Statului 

Organizarea Trezoreriei Statului 

Conversaţia, 

demonstraţia didactică, 

aplicaţii practice. 

 

Tema seminar 8 

SISTEMUL DE ORGANIZARE A TREZORERIEI STATULUI 

Funcţiile Trezoreriei Statului 

Funcţiile clasice ale Trezoreriei Statului 

Funcţia de casier public 

Funcţia de bancă a statului 

Funcţiile moderne ale Trezoreriei 

Conversaţia, 

demonstraţia didactică, 

aplicaţii practice. 

 

Tema seminar 9 

MECANISMUL DE FUNCŢIONARE A TREZORERIEI STATULUI 

Principiile de bază privind funcţionarea Trezoreriei Statului 

Funcţionarea Trezoreriei Statului 

Prezentarea activităţilor desfăşurate de Trezoreria Statului 

Bugetul Trezoreriei Statului 

Conversaţia, 

demonstraţia didactică, 

aplicaţii practice. 

 

Tema seminar 10 

MECANISMUL DE FUNCŢIONARE A TREZORERIEI STATULUI 

Relaţia dintre Trezoreria Statului şi Banca Naţională a României 

Sistemul electronic de plăţi 

Conversaţia, 

demonstraţia didactică, 

aplicaţii practice. 

 

http://www.piticipecreier.ro/editura/Editura-Didactica-Si-Pedagogica/
http://www.librarie.net/autor/14324/gheorghe-d-bistriceanu
http://www.librarie.net/autor/19623/leonardo-badea
http://www.librarie.net/carti/149661/Bugetul-stat-Romaniei-Gheorghe-Bistriceanu-Leonardo-Badea
http://www.librarie.net/editura/Bibliotheca


Instrumente de plată utilizate în relaţia cu Trezoreria Statului 

Plăţile şi încasările derulate în unităţile Trezoreriei Statului 

Tema seminar 11 

OPERAŢIUNI BANCARE ALE TREZORERIEI STATULUI 

Relaţia Trezoreriei Statului cu sistemul bancar 

Conversaţia, 

demonstraţia didactică, 

aplicaţii practice. 

 

Tema seminar 12 

OPERAŢIUNI BANCARE ALE TREZORERIEI STATULUI 

Operaţiuni pasive ale Trezoreriei Statului 

Operaţiuni active ale Trezoreriei Statului 

Conversaţia, 

demonstraţia didactică, 

aplicaţii practice. 

 

Bibliografie     

1. Popeangă Vasile – „Fianaţele locale în perioade de tranziţie”, Ed. Sitech, Craiova 2000; 

2. Popeangă Vasile – „Finanţe publice - probleme practice”, Ed. Sitech, Craiova 2000; 

3. Popeangă Vasile – „Finanţe publice-manual pentru uzul studenţilor”, Ed. Academica Brâncuşi, Tg-Jiu 2002; 

4. Popeangă Vasile - „Finanţele întreprinderii-teorie şi practică”, Ed. Academica Brâncuşi, Tg-Jiu 2002; 

5. Moşteanu Tatiana– ”Buget şi trezorerie   publică”, Ed. Universitară, Bucureşti, 2004; 

6. Văcărel Iulian ş.a. – „Finanţe Publice”, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 2007. 

7. Elena Doina Dascalu-”Sistemul bugetar din Romania”,Ed. Editura Didactica si Pedagogica ,2007  

8. Gheorghe Bistriceanu, Leonardo Badea, ”Bugetul de stat al Romaniei”, Ed. Bibliotheca , 2010 

9. Ştefura Gabriel, ”Bugete Publice şi Fiscalitate”, Ed. Universităţii „A. I. Cuza”, Iaşi ,2008 

 
    9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptãrile reprezentanţilor comunitãţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Competenţe 

 Cunoaştere şi înţelegere 

Capacitatea de a cunoaşte şi înţelege: 

- conceptele, teoriile şi metodele de investigare fundamentale din domeniul public pentru formularea de demersuri 

profesionale, capacitatea de sintetizare şi interpretare a unui set de informaţii, de rezolvare a unor probleme de bază şi de 

evaluare a concluziilor posibile, analiza independentă a unor probleme şi capacitatea de a comunica şi a demonstra 

soluţiile alese, iniţiativa în analiza şi rezolvarea de probleme. 

II. Deprinderi intelectuale sau academice 

Capacitatea de a: 

- forma un spirit de orientare în aprecierea realistă a fenomenelor, proceselor şi operaţiunilor financiare ce constituie 

conţinutul bugetului și trezoreriei publice, a raporturilor dintre instituțiile publice, precum şi a capacităţii de a soluţiona 

problemele practice în activitatea profesională. 

III. Deprinderi profesionale/practice 

Capacitatea de a: 

- dezvolta spiritul de analiză  în ceea ce priveşte  rolul bugetului public în dezvoltarea economiilor naţionale, cât şi în 

ceea ce priveşte delimitarea previziunilor politicii  bugetare în condiţiile reformei economice şi a cerinţelor racordării 

sistemului fiscal al României la exigenţele europene. 

IV. Deprinderi transferabile 

Capacitatea de a:  

- proiecta şi testa cunoștințele dobândite, să evalueze performanţele acestora şi să proiecteze aplicaţii în domeniul 

bugetului și trezoreriei publice.  

- dezvolta abilităţi interpersonale,abilităţi de lucru în echipă, dezvoltarea unui spirit critic constructiv, capacitatea de a 

învăţa noi metode, capacitatea de a transpune în practică tehnici noi, abilitatea de a lucra independent, inventivitate. 

 

   10. Evaluare 

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

nota finalã 

10.4 Examen             Examen oral 

 

Evaluare sumativă la sfârşitul 

semestrului 
70 % 

10.5 

Seminar/labor

ator 

2 teste de evaluare pe parcursul semestrului – 

20% 

Prezență la seminar - 10% 

Evaluare formativă (pe tot 

parcursul semestrului) 30 % 

10.6 Standard minim de performanţã pentru evaluarea competenţei                                                                                                    

1.Soluţionarea în timp real, în condiţii de asistenţă calificată, a unei probleme reale/ipotetice de la locul de muncă, 

respectând normele deontologiei profesionale 

2.Realizarea unei lucrări/unui proiect, asumând cu responsabilitate sarcini specifice rolului într-o echipă plurispecializată 

    

        Data completãrii                        Semnãtura titularului de curs                Semnãtura titularului de seminar 

        ................                                            .............................                                 ................................ 

    Data avizãrii în departament                                                           Semnãtura directorului de departament 

               ........................                                                                                               ..........................  

http://www.piticipecreier.ro/editura/Editura-Didactica-Si-Pedagogica/
http://www.librarie.net/autor/14324/gheorghe-d-bistriceanu
http://www.librarie.net/autor/19623/leonardo-badea
http://www.librarie.net/carti/149661/Bugetul-stat-Romaniei-Gheorghe-Bistriceanu-Leonardo-Badea
http://www.librarie.net/editura/Bibliotheca


FIŞA DISCIPLINEI 

 

    1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCUŞI  

1.2 Facultatea  FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE  

1.3  Departamentul                                   MANAGEMENT ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR 

1.4 Domeniul de studii                 ADMINISTRAREA AFACERILOR 

1.5 Ciclul de studii                   LICENŢĂ 

1.6 Programul de studii/Calificarea    ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI ŞI 

SERVICIILOR 

 

 

    2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei              PIETE DE CAPITAL 

2.2 Titularul activităţilor de curs    VĂDUVA MARIA 

2.3 Titularul activităţilor de seminar VĂDUVA MARIA 

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul 5 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei OD 

 

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 Total ore din planul de învăţământ 48 din care: 3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator 24 

Distribuţia fondului de timp                                                               ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe                             15 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate     şi pe teren                                                                             15 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   14 

Tutoriat 8 

Examinări   0 

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

3.7 Total ore studiu individual      52 

3.9 Total ore pe semestru            100 

3.10 Numărul de credite              4 

 

    4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum        • Microeconomie, Macroeconomie, Finanţe publice 

4.2 de competenţe        •  

 

    5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a    cursului • Sală de curs 

5.2. de desfăşurare a    

seminarului/laboratorului 

       • Sală de seminar 

 

    6. Competenţele specifice acumulate 
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C1-Identificarea,analiza, și gestionarea elementelor care definesc mediul intern și extern 

organizației prin diagnosticare și analiză (C1 - 1 credit); 

C2- Elaborarea și implementarea de strategii și politici ale organizației (C2 - 1 credit); 

C3-Elaborarea și implementarea sistemului managerial și a subsistemelor sale (alocare și 

realocare de resurse și activități) (C3 - 1 credit); 

C4-Identificarea, selectarea și utilizarea modalităților de previzionare, organizare, 

coordonare, antrenare și control-evaluare (C4 - 1 credit).  
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CT1-Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei 

strategii de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă; 

CT2-Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă pluridisciplinară și 

aplicarea de tehnici de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei; 

CT3-Identificarea oportunităților de formare continuă  și valorificarea eficientă a 

resurselor și tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare. 
 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Însuşirea metodelor şi tehnicilor de examinare a pieţei de capital 

din sfera societăţilor comerciale şi entităţilor publice ale căror 

titluri de valoare sunt tranzacţionate pe această piaţă 

7.2 Obiectivele specifice             - Înţelegerea şi însuşirea de către studenţi a conceptelor de bază 

privind piaţa de capital, principalele reglementări de funcţionare a 

pieţei de capital din România, indicii bursieri, instrumentele 

financiare, guvernanta corporativă, organizarea şi reglementarea 

bursieră, rolul diverselor instituţii financiare în funcţionarea pieţei de 

capital din România şi funcţionarea pieţei financiare internaţionale. 

- Crearea deprinderilor de utilizare a sistemelor de metode,tehnici şi 

indicatori de analiză economico-financiară a pieţei de capital pe baza 

indicilor bursieri şi instrumentelor financiare. 

 

    8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de 

predare 

Observaţii 

 

TEMA I.Piete financiare. 

Rolul şi tendinţele pieţei financiare. 

Teoria eficienţei pieţelor financiare. 

Structura pieţei financiare. 

Rolul pieţelor de capital în finanţarea economiei. 

Pieţele financiare internaţionale. 

 

 

 

expunerea 

sistematică; 

conversaţia; 

observaţiile; 

 

Tema II.Crearea şi dezvoltarea pietelor de capital. 

Politici publice şi private de dezvoltare a pieţelor. 

Reglementări legale privind impozitele şi taxele pe 

câştigurile de capital. 

Principalele reglementări de funcţionare a pieţei de capital din 

România. 

Transparenţă şi standardizare pe piaţa de capital. 

expunerea 

sistematică; 

conversaţia; 

observaţiile; 

 

Tema III.Indicii bursieri. 

Istoricul indicilor bursieri. 

Clasificarea indicilor bursieri. 

Metodologia determinării indicilor 

expunerea 

sistematică; 

conversaţia; 

observaţiile; 

 

Tema IV. Instrumente financiare. 

Noţiuni, clasificare şi caracteristici. 

Clasificarea valorilor mobiliare. 

Relaţia dintre rentabilitatea titlurilor individuale şi rentabilitatea 

pieţei. 

expunerea 

sistematică; 

conversaţia; 

observaţiile; 

 

Tema V. Guvernanţa corporativă. 

Scurt istoric. 

Conceptul de guvernare corporativă. 

Implementarea unui sistem de conducere corporativ. 

expunerea 

sistematică; 

conversaţia; 

observaţiile; 

 

TEMA VI. Organizarea si reglementarea bursiera. 

Conceptul de bursa. 

expunerea 

sistematică; 

 



Regimul juridic. 

Reglementarea burselor. 

Managementul bursei;.  

conversaţia; 

observaţiile; 

TEMA VII. Rolul diverselor instituţii financiare în 

funcţionarea pieţei de capital din românia 

Identificarea şi obiectul de activitate al diferitelor 

Instituţii financiare. 

Conceptele de intermediere,dezintermediere şi securizare. 

Rolul intermediarilor financiari. 

Societatile comerciale şi listarea la bursă; prospectul de emisiune. 

Raporturile reciproce interpieţe; 

expunerea 

sistematică; 

conversaţia; 

observaţiile; 

 

TEMA VIII. Piaţa internaţională de capital 

Conceptul de piaţă internaţională de capital. 

Obligaţiunile internaţionale. 

Acţiunile internaţionale. 

Derivatele. 

Top 10 pe piata mondiala a acţiunilor. 

Organizarea burselor pe plan internaţional 

expunerea 

sistematică; 

conversaţia; 

observaţiile; 

 

 

Bibliografie   
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„Adevărul” S.A., Bucureşti, 2010; 

4. Barna F., Gestiunea portofoliului de instrumente financiare”, Editura Mirton, Timişoara, 2008 

5. Brown R.F., Investment Analysis and Portofolio Management, Harcourt College Publishers, 

2000 

6. Constantinescu M., Evoluții recente și perspective pe piețele bursiere internaționale, Editura 

Universitaria Craiova, 2009. 

7. Corduneanu C., Barna F., Pieţe de capital şi operaţiuni bursiere, Editura Mirton, Timişoara, 

2001. 

8. Dănuleţiu D., Dănuleţiu A., Burse de mărfuri şi valori, Seria Didactica, Alba Iulia, 2007 

9. Dragotă V., Dragotă M., Obreja Braşoveanu L., Stoian A., Lipară C., Cetean E., – Pieţe şi 

sisteme financiare, Ed. ASE, Bucureşti, 2008; 

10. Gaftoniuc S., – Finanţe internaţionale, Ed. Economică, Bucureşti, 2009; 

11. Hada T., Plasamente bursiere în România, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2006 

12. Ionescu E., Pieţe de capital şi titluri de valoare, Editura Fundaţiei România de 

Mâine,Bucureşti,2008 

13. Murgea A., Piaţa de capital – finanţare. Plasament. Protecţie, Editura Universităţii de Vest, 

Timişoara, 2004 

14. Nica D., Negru T., Bănci europene şi internaţionale, Editura Fundaţiei România de 

Mâine,Bucureşti, 2006; 

15. Popa I. – Bursa, vol. I-II, Ed. „Adevărul” S.A., Bucureşti, 2008; 

16. Prisăcariu M., Ursu S., Andriș A., Piețe și instrumente financiare, Editura Universității 

„Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2008. 

17. Stancu I. – Finanţe, Ed. Economică, Bucureşti, 2007; 

18. Stancu I., Pieţe financiare şi gestiunea portofoliului, Editura Economică, Bucureşti, 2002 

19. Stoica V., Corbu I., Murariu I., Sistemul bursier internaţional, Editura Fundaţiei România de 

Mâine, Bucuresti, 2006 

20. Stoica,V., Practica pieţei de capital, Editura Fundaţiei România de Mâine,Bucureşti, 2004 

21. Stoina C.N., Risc și incertitudine în investiții, Editura Teora, 2008. 

22. Todea A., Managementul investiţiilor pe piaţa de capital, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj 

Napoca, 2003 

23. CECCAR, Managementul pieţelor de capital, Editura CECCAR, Bucureşti, 2010 



24. Bursa Monetar Financiară și de Mărfuri Sibiu, Investiții pe piețele la termen, Sibiu, 2009. 

8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observaţii 

I. Rolul şi tendinţele pieţei financiare.. Problematizare, 

descoperire, 

Studii de caz 

 

II. Emisiunea si evaluarea actiunilor Explicația, 

Aplicaţii, Studii de caz.  

 

III. Emisiunea si evaluarea obligatiunilor  Dezbaterea, explicația, 

Aplicaţii, Studii de caz. 

 

IV. Tehnici de cotare 

Mecanismul de formare a preţului de tranzacţionare 

Explicația, 

Aplicaţii, Studii de caz 

 

V. Tranzacţii cash( spot) 

Tranzacţii în marjă 
Explicația, 

Aplicaţii, Studii de caz 

 

VI. Tranzacţii la termen  Conversaţia;  

Formarea priceperilor şi 

deprinderilor prin exerciţii 

şi lucrări practice; 

 

VII. Tranzacţii siple cu optiuni.Strategii cu optiuni Conversaţia;  

Formarea priceperilor şi 

deprinderilor prin exerciţii 

şi lucrări practice; 

 

VIII. Managementul bursei şi sistemul de 

tranzacţii. 

Conversaţia;  

Formarea priceperilor şi 

deprinderilor prin exerciţii 

şi lucrări practice; 

 

IX. Clasificarea, semnificaţia şi calculul indicilor 

bursieri – studii de caz. 

Problematizare, 

descoperire, 

Studiu de caz 

 

X. Conceptul de piaţă internaţională de capital 

şi principalele caracteristici ale titlurilor tranzacţionate 

Explicația, 

Aplicaţii, Studii de caz 

 

Bibliografie     
1. Anghelache, Gabriela, Piaţa de capital. Caracteristici. Evoluţii. Tranzacţii, Editura 

Economică,Bucureşti, 2004 

2. Anghelache G. , Obreja C. – Pieţe de capital şi tranzacţii bursiere, Ed. ASE, Bucureşti, 2000; 

3. Anghelache G., Dardac N., Stancu I. – Pieţe de capital şi Burse de valori, Ed. Societatea 

„Adevărul” S.A., Bucureşti, 2010; 

4. Barna F., Gestiunea portofoliului de instrumente financiare”, Editura Mirton, Timişoara, 2008 

5. Brown R.F., Investment Analysis and Portofolio Management, Harcourt College Publishers, 2000 

6. Constantinescu M., Evoluții recente și perspective pe piețele bursiere internaționale, Editura 

7. Universitaria Craiova, 2009. 

8. Corduneanu C., Barna F., Pieţe de capital şi operaţiuni bursiere, Editura Mirton, Timişoara, 2001. 

9. Dănuleţiu D., Dănuleţiu A., Burse de mărfuri şi valori, Seria Didactica, Alba Iulia, 2007 

10. Dragotă V., Dragotă M., Obreja Braşoveanu L., Stoian A., Lipară C., Cetean E., – Pieţe şi sisteme 

financiare, Ed. ASE, Bucureşti, 2008; 

11. Gaftoniuc S., – Finanţe internaţionale, Ed. Economică, Bucureşti, 2009; 

12. Hada T., Plasamente bursiere în România, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2006 

13. Ionescu E., Pieţe de capital şi titluri de valoare, Editura Fundaţiei România de 

Mâine,Bucureşti,2008 

14. Murgea A., Piaţa de capital – finanţare. Plasament. Protecţie, Editura Universităţii de Vest, 

Timişoara, 2004 

15. Nica D., Negru T., Bănci europene şi internaţionale, Editura Fundaţiei România de 

Mâine,Bucureşti, 2006; 

16. Popa I. – Bursa, vol. I-II, Ed. „Adevărul” S.A., Bucureşti, 2008; 

17. Prisăcariu M., Ursu S., Andriș A., Piețe și instrumente financiare, Editura Universității „Alexandru 

Ioan Cuza”, Iași, 2008. 

18. Stancu I. – Finanţe, Ed. Economică, Bucureşti, 2007; 

19. Stancu I., Pieţe financiare şi gestiunea portofoliului, Editura Economică, Bucureşti, 2002 



20. Stoica V., Corbu I., Murariu I., Sistemul bursier internaţional, Editura Fundaţiei România de 

Mâine, Bucuresti, 2006 

21. Stoica,V., Practica pieţei de capital, Editura Fundaţiei România de Mâine,Bucureşti, 2004 

22. Stoina C.N., Risc și incertitudine în investiții, Editura Teora, 2008. 

23. Todea A., Managementul investiţiilor pe piaţa de capital, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj 

Napoca, 2003 

24. CECCAR, Managementul pieţelor de capital, Editura CECCAR, Bucureşti, 2010 

25. Bursa Monetar Financiară și de Mărfuri Sibiu, Investiții pe piețele la termen, Sibiu, 2009.. 

    

 9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

- Disciplina Piețe de capital transmite studenților informații teoretice și aplicații practice 

referitoare la: titluri financiare, tranzacții bursiere; aspecte care răspund cerințelor comunității 

economice și angajatorilor reprezentativi din domeniul Administrarea Afacerilor. 

- Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cel al discipline lor similare predate la şcolile 

economice reprezentative din lume. 

- Cunoştinţe le şi competenţele acumulate în cadrul disciplinei se bucură de recunoaştere la 

nivelul întregului sistem financiar. 

 

   10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs              Examen oral 

2 examinatori interni 

2 subiecte privind cunoştinţe 

teoretice 

Evaluare sumativă la 

sfârşitul semestrului 

   70% 

10.5 Seminar/laborator 1 test pe parcursul 

semestrului 

Evaluare formativă (pe 

tot parcursul 

semestrului) 

  10% 

Activități aplicative asistate/ 

lucrări practice/proiecte 

Evaluare formativă   15% 

 Prezenţă la cursuri şi 

seminarii 

     5% 

    

Cerinţe pentru nota 5: Cunoaşterea, utilizarea şi explicarea conceptelor, elementelor specifice, 

metodelor de determinare şi stingere a obligaţiilor fiscale; susţinerea unui 

test pe parcursul semestrului. 

10.6 Standard minim de performanţă                                                        

Minimum nota 5 la examenul final  

Elaborarea unei monografii (pe specificul pieței de capital) 

 

 

       Data completării       Semnătura titularului de curs           Semnătura titularului de seminar 

                                      

 

         Data avizării în departament                                       Semnătura directorului de departament 

                     



FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

    1. Date despre program 

 

1.1 Instituţia de învãţãmânt superior UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” DIN TÂRGU 

JIU 

1.2 Facultatea  FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE  

1.3  Departamentul                                   FINANŢE ŞI CONTABILITATE 

1.4 Domeniul de studii                 FINANŢE  

1.5 Ciclul de studii                   LICENŢĂ 

1.6 Programul de studii/Calificarea    FINANŢE ŞI BĂNCI 

 

 

    2. Date despre disciplinã 

 

2.1 Denumirea disciplinei              MANAGEMENTUL PORTOFOLIULUI DE ACTIVE 

FINANCIARE 

2.2 Titularul activitãţilor de curs    CONF.UNIV.DR. BĂLĂCESCU ANIELA 

2.3 Titularul activitãţilor de seminar CONF.UNIV.DR. BĂLĂCESCU ANIELA 

2.4 Anul de studiu 3 2.5 Semestrul 6 2.6 Tipul de 

evaluare 

E 2.7 Regimul 

disciplinei 

DS 

 

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

 
3.1 Numãr de ore pe sãptãmânã          4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învãţãmânt 48 din care: 3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator 24 

Distribuţia fondului de timp                                                            ore 

Studiul dupã manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe                             24 

Documentare suplimentarã în bibliotecã, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren                                                                             12 

Pregãtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   12 

Tutoriat 4 

Examinãri   8 

Alte activitãţi ..................................                                      4 

3.7 Total ore studiu individual      36 

3.9 Total ore pe semestru            100 

3.10 Numãrul de credite              4 

 

    4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum        •  
4.2 de competenţe        •  

 

    5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfãşurare a    

cursului 
Studenții nu se vor prezenta la prelegeri, seminarii/laboratoare cu 

telefoanele mobile deschise. 

5.2. de desfãşurare a    

seminarului/ laboratorului 

Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular de comun acord 

cu studenții. Nu se vor accepta cererile de amânare a acestuia pe motive 

altfel decât obiectiv întemeiate. De asemenea, pentru predarea cu întârziere 

a lucrărilor de seminar/laborator, lucrările vor fi depunctate cu 0,5 pct./zi de 

întârziere.   

 

 

 

 



 

    6. Competenţele specifice acumulate 

 
C

o
m

p
et

en
te

 p
ro

fs
io

n
a

le
 

 
Nr credite  

C1  

Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în 

entităţile/organizaţii-le private şi publice 

0,5 

C2 

Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme economico-financiare 
0,5 

C3 

Realizarea de lucrări de natură economi- co-financiară la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice 
0,5 

C4 

Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii financiare  specifice entităţilor/organizaţiilor private şi publice 
0,5 

C5 

Implementarea planurilor şi bugetelor la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice 
0,5 

 C6 

Aplicarea deciziilor financiare în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi publice 
0,5 

 C
o

m
p

et
en

te
 

tr
a

n
sv

er
sa

le
 

 

CT2  

 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de 

relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei 1 

 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Asigurarea cunoştinţelor necesare specialiştilor din domeniul financiar cu privire 

la înţelegerea teoriei şi aplicarea acesteia în ceea ce privește portofoliul de active 

financiare, respectiv gestiunea, și optimizarea acestuia. 

7.2 Obiectivele specifice 

Insușirea conceptelor si tehnicilor necesare in evaluarea și selecția instrumentelor 

financiare 

Aplicarea metodelor statistice si econometrice in domeniul investiţiilor 

financiare. 

Insusirea unor masuri statistice, utile in  cuantificarea si managementul  riscurilor 

financiare. 

Utilizarea tehnicilor cantitative in optimizarea unui portofoliu de active 

financiare; 

Simularea selecţiei unor portofolii în funcţie de relaţia rentabilitate-risc 

Dezvoltarea competențelor privind efectuarea unor investiții pe piața de capital. 

 

    8. Conţinuturi 

8.1 Curs 
Metode de 

predare 
Observaţii 

Capitolul 1 

Rentabilitatea şi riscul investiţiei în active financiare 

Conversaţia, 

Dezbaterea 

Expunerea 

4 ore 

Capitolul 2 

Portofolii eficiente şi construirea frontierei eficiente 

Conversaţia, 

Dezbaterea 

Expunerea 

2 ore 

Capitolul 3 

Modelul de piaţă şi descompunerea riscului 

Conversaţia, 

Dezbaterea 

Expunerea 

2 ore 

Capitolul 4 

Eficienţa informaţională şi alte teorii alternative 

Conversaţia, 

Dezbaterea 

Expunerea 

4 ore 

Capitolul 5 

Modele de echilibru ale activelor financiare 

Conversaţia, 

Dezbaterea 

Expunerea 

4 ore 

Capitolul 6 

Organizarea gestiunii portofoliilor; Strategii de gestiune. 

Conversaţia, 

Dezbaterea 

Expunerea 

4 ore 



8.1 Curs 
Metode de 

predare 
Observaţii 

Capitolul 7 

Evaluarea performanţei gestiunii portofoliilor 

Conversaţia, 

Dezbaterea 

Expunerea 

4 ore 

 

BIBLIOGRAFIE 

1. Anghel, M.G., Modele de gestiune şi analiză a portofoliilor, Editura Economică, Bucureşti, 2013 

2. Arsene C., Marin D., Modelarea deciziei pe pieţele financiare, Editura ASE, Bucureºti, 2007 

3. Dobre I., Bădescu A.V., Modelarea deciziilor economico – financiare, A.S.E., Bucureºti, 2005 

4. Klein L., Welf A., Welf W., Principiile modelării macroeconomice, Editura Economicã, Bucureºti, 2003 

5. Mayes T.R., Financial Analysis with Microsoft Excel, Fourth Edition, South-Western College Publishing, Boston, 

USA, 2007 

6. Nicolae V., C-tin D.L., Grădinaru I., Previziune şi orientare economică, Editura Economicã, Bucureºti, 1998 

7. Pecican E. Ş., Piaţa valutară, bănci şi econometrie,  Editura Economică, Bucureşti, 2000 

8. Raţiu Suciu C., Luban F., Hîncu D., Ciocoiu N., Modelare economică,  Editura ASE, Bucureºti, 2007 

9. Stancu S., Modelarea matematică a sistemelor şi proceselor de conducere. Analiza sistemelor economice 

complexe.  Teorie si aplicaţii, Editura Economică, Bucureşti 2007 

10. Stancu I,  Finanţe, Editura Economică, Bucureşti, 2002 

11. Stancu S., Stancu D. Finanţe Corporative cu Excel, Editura Economică, Bucureşti, 2012 

12. Stroe R., Simularea gestiunii întreprinderii, Editura DSPA- ASE, Bucureşti,  1999 

13. Stroe R., Modelarea deciziilor financiare, Editura DSPA- ASE, Bucureşti,  2002 

14. Zaharia M., Gogonea R.M., Econometrie Elemente fundamentale, Editura Universitară, Bucureşti, 2009 

15. Zaharia M., Bălăcescu A., Modelarea deciziei monetar financiare, Editura Universitaria, Craiova, 2011 

 

 

8.2 Seminar/laborator Metode de 

predare 

Observaţii 

Capitolul 1 

Rentabilitatea şi riscul investiţiei în active financiare 

Problematizarea 

Exemplificarea 

4 ore 

Capitolul 2 

Portofolii eficiente şi construirea frontierei eficiente 

Problematizarea 

Exemplificarea 

Exerciţiul  

2 ore 

Capitolul 3 

Modelul de piaţă şi descompunerea riscului 

Problematizarea 

Exemplificarea 

Exerciţiul  

2 ore 

Capitolul 4 

Eficienţa informaţională şi alte teorii alternative 

Problematizarea 

Exemplificarea 

Exerciţiul 

4 ore 

Capitolul 5 

Modele de echilibru ale activelor financiare 

Problematizarea 

Exemplificarea 

Exerciţiul  

4 ore 

Capitolul 6 

Organizarea gestiunii portofoliilor; Strategii de gestiune. 

Problematizarea 

Exemplificarea 

Exerciţiul  

4 ore 

Capitolul 7 

Evaluarea performanţei gestiunii portofoliilor 

Problematizarea 

Exemplificarea 

Exerciţiul  

4 ore 

BIBLIOGRAFIE 

16. Anghel, M.G., Modele de gestiune şi analiză a portofoliilor, Editura Economică, Bucureşti, 2013 

17. Arsene C., Marin D., Modelarea deciziei pe pieţele financiare, Editura ASE, Bucureºti, 2007 

18. Dobre I., Bădescu A.V., Modelarea deciziilor economico – financiare, A.S.E., Bucureºti, 2005 

19. Klein L., Welf A., Welf W., Principiile modelării macroeconomice, Editura Economicã, Bucureºti, 2003 

20. Mayes T.R., Financial Analysis with Microsoft Excel, Fourth Edition, South-Western College Publishing, Boston, 

USA, 2007 

21. Nicolae V., C-tin D.L., Grădinaru I., Previziune şi orientare economică, Editura Economicã, Bucureºti, 1998 

22. Pecican E. Ş., Piaţa valutară, bănci şi econometrie,  Editura Economică, Bucureşti, 2000 

23. Raţiu Suciu C., Luban F., Hîncu D., Ciocoiu N., Modelare economică,  Editura ASE, Bucureºti, 2007 

24. Stancu S., Modelarea matematică a sistemelor şi proceselor de conducere. Analiza sistemelor economice 

complexe.  Teorie si aplicaţii, Editura Economică, Bucureşti 2007 

25. Stancu I,  Finanţe, Editura Economică, Bucureşti, 2002 

26. Stancu S., Stancu D. Finanţe Corporative cu Excel, Editura Economică, Bucureşti, 2012 

27. Stroe R., Simularea gestiunii întreprinderii, Editura DSPA- ASE, Bucureşti,  1999 

28. Stroe R., Modelarea deciziilor financiare, Editura DSPA- ASE, Bucureşti,  2002 

29. Zaharia M., Gogonea R.M., Econometrie Elemente fundamentale, Editura Universitară, Bucureşti, 2009 



30. Zaharia M., Bălăcescu A., Modelarea deciziei monetar financiare, Editura Universitaria, Craiova, 2011 

 

 9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptãrile reprezentanţilor comunitãţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

I. Cunoaştere şi înţelegere 

- să înţeleagă ce înseamnă a lua o decizie bine fundamentată cantitativ, şi nu pe baza experienţei sau 

instinctului 

- să identifice şi să  evalueze riscurile din sistem; 

- să identifice şi să abordeze procesele financiare  pentru fundamentarea deciziilor financiare; 

- să  analizeze comportamentul agenţilor economici principali: consumatorul şi producătorul 

 

II. Deprinderi intelectuale sau academice 

Capacitatea de a: 

- proiecta şi utiliza modele de analiză economică la nivel micro şi macroeconomic; 

- planificarea, organizarea şi adaptarea activităţilor organizaţiei la dinamica mediului economic; 

 

III. Deprinderi profesionale/practice 

- Culegerea, prelucrarea, analiza şi interpretarea statistică a datelor 

- abordarea economico - matematică a alegerii optimale la nivelul consumatorului şi de asemenea al 

producătorului; 

- abordarea economico - matematică a principalelor procese care au loc la nivelul economiei naţionale, 

precum şi a politicilor de relansare economică implementabile într-o economie de piaţă 

IV. Deprinderi transferabile 

Capacitatea de a:  

- aplica principiile, normele şi valorile de etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă 

riguroasă, eficientă şi responsabilă 

- identifica rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de 

relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei 

- identifica oportunităţi de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de 

învăţare pentru propria dezvoltare 

   10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere din 

nota finalã 

10.4 Curs              Modul de analiză, sinteză  

și integrare a informației  

teoretice şi aplicative 

Examen  60% 

10.5 Seminar/laborator Modul de analiză, sinteză  

și transfer a cunoștințelor  

teoretice în aplicații practice.  

Proiect  15% 

Lucrare seminar 15% 

Prezenţă seminar 10% 

10.6 Standard minim de performanţã                                                        

Identificarea subiectelor şi răspunsul minimal 

Definirea noţiunilor esenţiale specifice disciplinei  

 

 

 

    Data completãrii       Semnãtura titularului de curs           Semnãtura titularului de seminar 

        ................                        .............................                                 ................................ 

 

 

    Data avizãrii în departament                             Semnãtura directorului de departament 

               ........................                                                    .......................... 



FIŞA DISCIPLINEI 

 
 

  1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învãţãmânt superior UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” DIN TÂRGU 

JIU 

1.2 Facultatea  DE ŞTIINŢE ECONOMICE 

1.3  Departamentul                                   DE FINANŢE ŞI CONTABILITATE 

1.4 Domeniul de studii                 FINANȚE 

1.5 Ciclul de studii                   I - LICENŢĂ 

1.6 Programul de studii/Calificarea    FB 

 

    2. Date despre disciplinã 

2.1 Denumirea disciplinei              GESTIUNE BANCARĂ 

2.2 Titularul activitãţilor de curs    PROF.UNIV.DR. LUCIAN-ION MEDAR 

2.3 Titularul activitãţilor de seminar LECT.UNIV.DR. CHIRTOC IRINA 

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul 5 2.6 Tipul de 

evaluare 

E 2.7 Regimul disciplinei OS 

 

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

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

3.4 Total ore din planul de învãţãmânt 36 din care: 3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator 12 

Distribuţia fondului de timp                                                            ore 

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

Documentare suplimentarã în bibliotecã, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren                                                                             20 

Pregãtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   20 

Tutoriat 4 

Examinãri   0 

Alte activitãţi                                 0 

3.7 Total ore studiu individual      64 

3.9 Total ore pe semestru            100 

3.10 Numãrul de credite              4 

 

   4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum        • Economie 

4.2 de competenţe        • Utilizarea calculatorului 

 

    5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfãşurare a cursului • Nu vor fi tolerate convorbirile telefonice în timpul 

cursului/laboratorului. 

5.2. de desfãşurare a seminarului/laboratorului • Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular 

de comun acord cu studenții. 

     

6. Competenţele specifice acumulate 
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C3 Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte în domeniul bancar (3 

credite) 

C3.1. Definirea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informaţiilor 

necesare întocmirii de rapoarte în domeniul bancar (1,5 credit) 

C3.3. Aplicarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor de bază pentru pregătirea 

informaţiilor necesare  întocmirii de rapoarte în domeniul bancar (1,5 credit)     
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CT1   Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii 

de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă (0,25 credite) 

CT2    Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de 

tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei (0,25 credite) 

CT3    Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi 

tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare (0,50 credite) 

 

 

    8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Organizarea  sistemul bancar  național și  

european  

- Sistemul european al băncilor centrale 

- Sistemul bancar din România 

- Organizarea evidenței bancare în bănci 

- Mecanismul Unic de Supraveghere 

- Mecanismul Unic de Rezoluție 

- Rolul fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar 

 

expunerea sistematică; 

conversaţia;  

 

4 ore 

2. Gestiune operaţiunile active şi pasive ale instituţiilor de credit   

-      Sistemul informațional bancar                                     

- Gestiunea operaţiunilor active ale instituţiilor de credit. 

- Gestiunea operaţiunilor pasive ale instituţiilor de credit. 

- Calculul dobânzii  și rolul acesteia  în costurile bancare 

- Tehnica operativă și evidența operațiunilor de trezorerie 

expunerea sistematică; 

conversaţia;  

exemplificare 

 

2ore 

3. Gestiunea activității de creditare 

- Evidența operațiunilor cu clientela bancară 

- Definirea și clasificarea creditelor  

- Principiile ce guvernează sfera creditelor. 

- Elementele creditului bancar. 

- Notiuni privind garantarea creditelor 

-  Garanțiile reale 

- Ratingul de creditare 

-Evidența și controlul creditelor acordate 

expunerea sistematică; 

conversaţia;  

 

4 ore 

4. Managementul  riscurilor bancare                                                                                 

- Clasificarea riscurilor bancare 

- Gestiunea globală a riscurilor bancare. 

- Constituirea provizioanelor specifice riscului de creditare și de dobândă 

expunerea sistematică; 

conversaţia;  

 

2 ore 

5. Evidența conturilor și clasificarea documentaţiei bancare 

- Evidența și tehnica  deschiderii conturilor  clientelei 

- Clasificarea documentelor  folosite în operaţiunile bancare 

- Evidența operativă și modele de gestiune bancară 

expunerea sistematică; 

conversaţia;  

 

4 ore 

6.  Evidența decontările intrabancare și interbancare 

-Operațiuni între sediile bancare 

-Evidența și controlul viramentelor bancare 

expunerea sistematică; 

conversaţia;  

2ora 

7. Tehnici de plată în operațiunile bancare                         

- Titluri de credit şi instrumente de plată. 

- Modalități de plată 

expunerea sistematică; 

conversaţia;  

 

4 ore 

7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei  
• Să cunoască gestiunea  instituţiilor de credit. 

7.2 Obiectivele specifice  • Să se inițieze în evidența operativă a  băncilor comerciale 

• Să înţeleagă operaţiunile specifice domeniului bancar; 

• Să acumuleze cunoştinţe despre managementul operațiunilor bancare. 



-Sisteme de plată 

8. Tehnica operativa si evidenta operatiunilor de trezorerie                                                

- Operaţiunile compartimentului de tezaur şi casierie.  

- Casele de circulaţie ale  instituţiilor de credit.  

- Tehnica operaţiunilor şi controlul primirii numerarului. 

- Tehnica operativă privind eliberarea numerarului şi închiderea casei 

 

expunerea sistematică; 

conversaţia;  

 

4 ore 

9.Managementul operațiunilor și indicatorii de performanță bancară 

-Rezoluția bancară 

-Indicatorii  de prudență bancară 

- Indicatorii performanţei  bancare  

expunerea sistematică; 

conversaţia;  

 

2 

Bibliografie:   

Basno C., Dardac N., Floricel C., Monedă, credit, bănci, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1994; 

Basno C., Dardac N.,  Operaţiuni bancare, Editura Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti, 2002; 

Brezeanu P., Simon A., Florescu D., Tehnici si operatiuni bancare pentru administrarea afacerilor, Editura Cavallioti, 

Bucureşti 2012; 

Cechin-Crista P.,  Băncile şi operaţiunile bancare, Ed. Mirton, Timişoara, 2004; 

Capraru B., Activitatea bancara. Sisteme, operatiuni si practici. Editia 2,  Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2014; 

Davidescu N., Sisteme informatice bancare, Ed.Did. şi Pedagocică  Bucureşti,1997; 

Dragotescu E., Dragotescu A., Valuta şi implicaţiile ei în economia de piaţă, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1992; 

Floricel C., Relaţii şi tehnici financiare monetare şi internaţionale, Editura Naţional, Bucureşti, 2001. 

Galiceanu I., Tehnica şi evidenţa operaţiunilor bancare. Lucrări practice şi studii de caz, Reprografia Universitaţii 

Craiova, 1994; 

Ghencea S., Sistemul plăţilor interbancare, Ed. Economică, Bucureşti, 2007; 

Heteş-Gavra I., Activitatea şi operaţiunile instituţiilor de credit, Editura Mirton, Timişoara, 2009; 

Imireanu M., Produse şi servicii bancare în relaţiile de plăţi interne şi internaţionale, Editura Tribuna Economică, 

Bucureşti, 2002; 

Imireanu M., Tehnica şi practica operaţiunilor bancare, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 1995; 

Medar L.I., Chirtoc I.E., Operațiuni bancare și instituții financiare internaționale, Editura Academica Brâncuși, Târgu 

Jiu, 2016; 

Medar L.I., Creditarea agenţilor economici, Editura Ager Tg-Jiu, 2000; 

Medar L.I., Perfecţionarea sistemului informaţional bancar, Editura Ager Tg-Jiu, 2001; 

Medar L.I., Hudrea I.,  Manual de creditare, Editura Mondial Press, Bucureşti, 1996; 

Medar L.I., Creditarea agenţilor economici, Editura Ager, Tg-Jiu, 2000; 

Medar L.I., Operaţiunile instituţiilor de credit, Editura Academinca Brâncuşi, Tg-Jiu, 2004; 

Medar L.I., Paliu L.P., Operaţiuni bancare, Ed. Spirit Românesc, Craiova, 2002; 

Nedelcu M, Stănescu C., Produse şi servicii bancare, Editura Universitară, Bucureşti, 2012; 

Rădoi  M.-A., Managementul produselor şi serviciilor bancare, Editura Economică, Bucureşti, 2009; 

Roxin L., Gestiunea riscurilor bancare, Editura Didactică şi Pedagogică,R.A., Bucureşti,1997. 

Stoica Maricica, Gestiune bancară, Ed. LuminaLex, Bucureşti, 2002; 

Traşcă M., Contabilitate bancară, Editura Sitech, Craiova, 1998; 

Trenca I., Cordovan S., Model de business în bănci în contextul integrării europene, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă 

Cluj-Napoca, 2012. 

Turcu I., Operaţiuni şi contracte bancare, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1995.  

8.2.2. Seminar (11 ore) Metode de predare Observaţii 

1. Aspecte generale privind sistemul bancar european si 

național 

dezbatere 2 ore 

2. Operaţiunile active şi pasive ale instituţiilor de credit                                             dezbatere 4 ore 

3. Creditarea bancară; Instrumentarea unui dosar de credit, 

Aplicații tehnice 

dezbatere 6 ore 

4. Riscurile bancare                                                                                 dezbatere 2 ore 

http://www.librariaeminescu.ro/autor/2705/Petre-Brezeanu
http://www.librariaeminescu.ro/autor/36919/Adrian-Simon
http://www.librariaeminescu.ro/autor/1023/Daniela-Florescu
http://www.librariaeminescu.ro/editura/271/CAVALLIOTI
http://www.cartejuridica.net/capraru-bogdan-a1757-p0.html
http://www.cartejuridica.net/c-h-beck-e30-p0.html


5. Deschiderea conturilor și clasificarea documentaţiei 

bancare; Aplicații tehnice  
dezbatere 4 ore 

6. Decontările intrabancare și interbancare dezbatere 2 ora 

7. Instrumente şi modalităţi de plată folosite în operaţiuni 

bancare                          
dezbatere 4 ore 

8. Tehnica operativa si evidenta operatiunilor de trezorerie; 

Sisteme de plăți                                                
dezbatere 4 ore 

Bibliografie:   

Basno C., Dardac N., Floricel C., Monedă, credit, bănci, Editura Didactică şi   Pedagogică, Bucureşti, 1994; 

Basno C., Dardac N.,  Operaţiuni bancare, Editura Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti, 2002; 

Brezeanu P., Simon A., Florescu D., Tehnici si operatiuni bancare pentru administrarea afacerilor, Editura Cavallioti, 

Bucureşti 2012; 

Cechin-Crista P.,  Băncile şi operaţiunile bancare, Ed. Mirton, Timişoara, 2004; 

Capraru B., Activitatea bancara. Sisteme, operatiuni si practici. Editia 2,  Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2014; 

Davidescu N., Sisteme informatice bancare, Ed.Did. şi Pedagocică  Bucureşti,1997; 

Dragotescu E., Dragotescu A., Valuta şi implicaţiile ei în economia de piaţă, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1992; 

Floricel C., Relaţii şi tehnici financiare monetare şi internaţionale, Editura Naţional, Bucureşti, 2001. 

Galiceanu I., Tehnica şi evidenţa operaţiunilor bancare. Lucrări practice şi studii de caz, Reprografia Universitaţii 

Craiova, 1994; 

Ghencea S., Sistemul plăţilor interbancare, Ed. Economică, Bucureşti, 2007; 

Heteş-Gavra I., Activitatea şi operaţiunile instituţiilor de credit, Editura Mirton, Timişoara, 2009; 

Imireanu M., Produse şi servicii bancare în relaţiile de plăţi interne şi internaţionale, Editura Tribuna Economică, 

Bucureşti, 2002; 

Imireanu M., Tehnica şi practica operaţiunilor bancare, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 1995; 

Medar L.I., Chirtoc I.E., Operațiuni bancare și instituții financiare internaționale, Editura Academica Brâncuși, Târgu 

Jiu, 2016; 

Medar L.I., Creditarea agenţilor economici, Editura Ager Tg-Jiu, 2000; 

Medar L.I., Perfecţionarea sistemului informaţional bancar, Editura Ager Tg-Jiu, 2001; 

Medar L.I., Hudrea I.,  Manual de creditare, Editura Mondial Press, Bucureşti, 1996; 

Medar L.I., Creditarea agenţilor economici, Editura Ager, Tg-Jiu, 2000; 

Medar L.I., Operaţiunile instituţiilor de credit, Editura Academinca Brâncuşi, Tg-Jiu, 2004; 

Medar L.I., Paliu L.P., Operaţiuni bancare, Ed. Spirit Românesc, Craiova, 2002; 

Nedelcu M, Stănescu C., Produse şi servicii bancare, Editura Universitară, Bucureşti, 2012; 

Rădoi  M.-A., Managementul produselor şi serviciilor bancare, Editura Economică, Bucureşti, 2009; 

Roxin L., Gestiunea riscurilor bancare, Editura Didactică şi Pedagogică,R.A., Bucureşti,1997. 

Stoica Maricica, Gestiune bancară, Ed. LuminaLex, Bucureşti, 2002; 

Traşcă M., Contabilitate bancară, Editura Sitech, Craiova, 1998; 

Trenca I., Cordovan S., Model de business în bănci în contextul integrării europene, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă 

Cluj-Napoca, 2012. 

Turcu I., Operaţiuni şi contracte bancare, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1995; 

***Manual şi caiet de practică în Centre Economice 

 

    9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptãrile reprezentanţilor comunitãţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• În vederea schițării conținuturilor, alegerii metodelor de predare/învățare titularii disciplinei au consultat 

părerea membrilor sectorului bancar; precum şi a altor cadre didactice din domeniu, titulare în alte instituții 

de învățământ superior. S-a avut în vedere identificarea nevoilor și așteptărilor angajatorilor din domeniu și 

coordonarea cu alte programe similare din cadrul altor instituții de învățământ superior.      

 

 10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere din nota 

finalã 

10.4 Curs              I. Cunoaştere şi înţelegere Evaluare sumativă la 70% 

http://www.librariaeminescu.ro/autor/2705/Petre-Brezeanu
http://www.librariaeminescu.ro/autor/36919/Adrian-Simon
http://www.librariaeminescu.ro/autor/1023/Daniela-Florescu
http://www.librariaeminescu.ro/editura/271/CAVALLIOTI
http://www.cartejuridica.net/capraru-bogdan-a1757-p0.html
http://www.cartejuridica.net/c-h-beck-e30-p0.html


sfârşitul semestrului 

10.5. Seminar 

Capacitatea de a cunoaşte şi înţelege 

noţiunile teoretice: - proiect 

Evaluare formativă (pe 

tot parcursul semestrului) 
20% 

- prezenţă seminar si laborator - 10% 

10.6 Standard minim de performanţã                                                        

• Elaborarea de rapoarte bancare; 

• Soluţionarea în timp real, în condiţii de asistenţă calificată, a unei probleme ipotetice de la locul de 

muncă, respectând normele deontologiei profesionale; 

• Realizarea unei lucrări, asumând cu responsabilitate sarcini specifice rolului într-o echipă 

plurispecializată; 

• Elaborarea şi susţinerea cu argumente a aplicării unui plan personal de dezvoltare profesională. 

 

    Data completãrii                 Semnãtura titularului de curs           Semnãtura titularului de seminar 

...................................             Prof.univ.dr.Lucian-Ion Medar         Lect. univ. dr. Chirtoc Irina             

    Data avizãrii în departament                             Semnãtura directorului de departament 

               ........................                                             ………………………………….. 



FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

 

    1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învãţãmânt superior UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” 

DIN TÂRGU JIU 

1.2 Facultatea  FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE  

1.3  Departamentul                                   DE FINANŢE ŞI CONTABILITATE 

1.4 Domeniul de studii                 FINANȚE 

1.5 Ciclul de studii                   I - LICENŢĂ 

1.6 Programul de studii/Calificarea    FINANȚE ȘI BĂNCI 

 

 

    2. Date despre disciplinã 

2.1 Denumirea disciplinei              EXPERTIZĂ CONTABILĂ ȘI CONSULTANȚĂ 

FISCALĂ 

2.2 Titularul activitãţilor de curs    LECT. UNIV. DR. CIURLĂU LOREDANA 

2.3 Titularul activitãţilor de seminar ASIST. UNIV. DR. CHIRCULESCU MARIA FELICIA  

2.4 Anul de 

studiu 

III 2.5 Semestrul 6 2.6 Tipul de 

evaluare 

C6 2.7 Regimul 

disciplinei 

AS 

 

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

 

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

3.4 Total ore din planul de învãţãmânt 36 din care: 3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator 12 

Distribuţia fondului de timp                                                            ore 

Studiul dupã manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe                             10 

Documentare suplimentarã în bibliotecã, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren                                                                             10 

Pregãtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   15 

Tutoriat 2 

Examinãri   2 

Alte activitãţi                             - 

3.7 Total ore studiu individual      39 

3.9 Total ore pe semestru            75 

3.10 Numãrul de credite              3 

 

 

    4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum        - 

4.2 de competenţe        - 

 

 

    5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfãşurare a    cursului Sală dotată cu tablă/videoproiector 

5.2. de desfãşurare a    seminarului/laboratorului Sală dotată cu tablă 

 



 

     

6. Competenţele specifice acumulate 
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C1 identificarea şi înregistrarea operaţiunilor economice în contabilitatea 

entităţii/organizaţiei (0,5 credite) 
C3 Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar - contabile şi/sau 

fiscale (1 credit) 

C4 Determinarea şi interpretarea indicatorilor economico-financiari (0,5 credite) 
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CT1     Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul  propriei 

strategii de munca riguroasa, eficienta si responsabila (0,5 credite) 

CT2     Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata si 

aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei (0,5 credite) 

 

 

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

 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Desăvârșirea pregătirii profesionale economice prin 

aprofundarea cunoștințelor din domeniul finanțe și 

contabilitate și aplicarea acestora în practica expertizei 

contabile și în cea a consultanței fiscale.   

7.2 Obiectivele specifice              Conştientizarea beneficiilor pe care le asigură 

realizarea unei contabilităţi reale, fidele, corecte în 

toate domeniile de activitate, dar şi a 

responsabilităţilor pe care le implică aceasta în 

mediul economic;  

 Manifestarea unor atitudini pozitive şi 

responsabile faţă de evidenţa contabilă şi modul 

de interpretare a rezultatelor exerciţiului;  

 Implicarea în implementarea Standardelor 

Internaţionale de Contabilitate şi de Raportare 

Financiară;  

 Dezvoltarea unor comportamente corecte în ceea 

ce priveşte întocmirea rapoartelor de expertiză 

contabilă.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    8. Conţinuturi 

8.1 Curs 

 

Metode de 

predare 

Observaţii 

CAPITOLUL 1 

DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND EXPERTIZA 

CONTABILĂ 

 

1.1. Definiţia, obiectul şi rolul expertizei contabile; 

1.2. Reglementarea şi clasificarea expertizelor contabile; 

1.3. Accesul la profesia de expert contabil: 

1.3.1. Comisiile de examinare; 

1.3.2. Înscrierea candidaţilor; 

1.3.3. Disciplinele examenului de admitere; 

1.3.4. Probele de examen. 

 

Prelegere 4 ore 

CAPITOLUL 2   

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CORPULUI EXPERŢILOR 

CONTABILI ŞI A CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA 

 

2.1. Organizarea şi atribuţiile CECCAR: 

2.2. Secţiunile CECCAR; 

2.3. Organele de conducere ale CECCAR. 

 

Prelegere 4 ore 

CAPITOLUL 3 

RAPORTUL DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ 

 

3.1. Structura raportului de expertiză contabilă; 

3.2. Valorificarea raportului de expertiză contabilă; 

3.3. Auditul de calitate al rapoartelor de expertiză contabilă. 

 

Prelegere 4 ore 

CAPITOLUL 4 

EXPERTIZA CONTABILĂ ÎN MATERIE CIVILĂ 

 

4.1. Expertiza în materie civilă şi comercială; 

3.2. Numirea expertului contabil pentru a efectua expertiza contabilă în 

procesul civil; 

3.3. Efectuarea expertizei contabile în procesele civile; 

3.4. Raportul de expertiză contabilă în procesul civil. 

 

 

Prelegere 2 ore 

CAPITOLUL 5 

EXPERTIZA CONTABILĂ ÎN MATERIE PENALĂ 

 

5.1. Numirea expertului contabil pentru efectuarea expertizei contabile în 

cauze penale: 

5.1.1. Expert contabil numit şi expert recomandat; 

5.1.2. Incompatibilitatea expertului contabil; 

5.1.3. Abţinerea şi recuzarea expertului contabil; 

5.2.  Drepturile expertului contabil numit; 

5.3.  Obligaţiile expertului contabil numit; 

Prelegere 2 ore 



5.4.  Interdicţii ale expertului contabil numit. 

 

CAPITOLUL 6 

INDICATORII DE CARACTERIZARE AI EXPERTIZEI 

CONTABILE 

 

6.1. Analiză comparativă privind controlul financiar şi expertiza contabilă; 

6.2. Indicatori de caracterizare a activităţii de expertiză contabilă. 

 

Prelegere 2 ore 

CAPITOLUL 7 

ORGANIZAREA ŞI EXERCITAREA ACTIVITĂŢII DE 

CONSULTANŢĂ FISCALĂ 

 

7.1. Activitatea de consultanţă fiscală: 

7.1.1. Condiții cumulative pentru atribuirea calității de consultant fiscal 

în cazul persoanelor fizice; 

7.1.2. Examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal; 

7.1.3. Alte activităţi desfăşurate de consultantul fiscal. 

7.2. Camera Consultanților Fiscali: 

7.2.1. Principalele atribuții ale Camerei Consultanților Fiscali; 

7.2.2. Organele de conducere ale Camerei Consultanților Fiscali; 

7.2.2.1. Conferinţa Naţională; 

7.2.2.2. Consiliul Superior al Camerei; 

7.2.2.3. Biroul Permanent al Consiliului Superior al Camerei 

7.2. Membrii Camerei Consultanților Fiscali: 

7.2.1. Drepturile membrilor Camerei Consultanților Fiscali; 

7.2.2. Obligațiile membrilor Camerei Consultanților Fiscali. 

 

Prelegere 6 ore 

Bibliografie 

1. Buşan G., Ciurlău L., ,,Bazele contabilităţii. Aplicaţii rezolvate. Întrebări de control şi 

teste grilă”, Editura Academica Brâncuşi, Târgu-Jiu, 2014; 

2. Ciurlău L., ,,Control financiar şi expertiză contabilă. Noţiuni de bază şi aplicaţii”, 

Editura Universitaria, Craiova, 2008; 

3. Crăciun Şt., ,,Controlul şi auditul financiar. Expertiza contabilă.”, Editura Economică, 

Bucureşti, 2002; 

4. Domnişoru S., „Control financiar-contabil şi expertiză contabilă”, Editura Sitech, 

Craiova, 2005; 

5. Dumitrescu A.S., Dumitrescu D.G., Raileanu V., Contabilitatea și gestiunea fiscală a 

societăților comerciale, Editura Economică, București, 2016; 

6. Florea Ion, Macovei I.C., Florea R., Berheci M., ,,Introducere în expertiza contabilă şi în 

auditul financiar”, ediţia a II-a, revizuită şi adăugită, Editura CECCAR, Bucureşti, 2008; 

7. Glăvan E.M., Păunescu M., calu D.A.,,Contabilitate financiară”, Editura ASE, Bucureşti, 

2013; 

8. Ionescu L., ,,Expertiza contabilă în România. Teorie şi practică”, Editura C.H. Beck, 

Bucureşti, 2010; 

9. Manea C.L., Nichita M.E., Irimescu A.M., Rapcencu C., Introducere în contabilitate. 

Aplicații. Ediția a III a, Editura ASE, București, 2015; 

10. Nisulescu I., Sisteme contabile și fiscale comparate, Editura ASE, București, 2016; 

11. Oncioiu I., ,,Expertiza contabilă şi consultant fiscală”, Editura IDRU, Constanţa, 2010; 

12. Oprean I., ,,Expertiza şi consultant fiscală” – fascicula a II a, Cluj Napoca, 2010; 

13. Sgardea F.M., „Control financiar şi expertiză contabilă”, Editura ASE, Bucureşti, 2014; 

14. Toma M., Potdevin J., ,,Elemente de doctrină şi deontologie a profesiei contabile”, 



Editura CECCAR, Bucureşti, 2008; 

15. Vanghelie C., „Control financiar şi expertiză contabilă. Note de curs”, Editura Fundaţiei 

„Andrei Şaguna”, Constanţa, 2006; 

16. Vuță M., Contabilitatea societăților comerciale aflate în redresare economică, Editura 

Economică, București, 2017; 

17. *** Codul de procedură fiscal; 

18. *** Colecţia ,,Ghidul expertului contabil”, Editura CECCAR, Bucureşti, 2010; 

19. *** Colecţia Standarde profesionale, ,,Standardul professional nr. 35. Expertizele 

contabile – Ghid de aplicare” Ediţia a IV-a revizuită, Editura CECCAR, Bucureşti, 2011. 

8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observaţii 

Definiți conceptul de expertiză contabilă și 

precizați care sunt formele acesteia. 

Precizați caracteristicile expertizei contabile. 

Precizați obiectul de studiu al expertizei 

contabile. 

Ce este CECCAR și care sunt organele de 

conducere ale acestuia? 

Ce este Conferința Națională și care sunt 

atribuțiile acesteia? 

Precizați atribuțiile Consiliului Superior. 

 

-      Verificarea gradului 

de acumulare a 

cunoştinţelor pe parcursul 

semestrului  

- Discutarea şi soluţionare 

de cazuri practice din 

incidenţa disciplinei 

2 ore 

 

Care este structura raportului de expertiză 

contabilă? 

Care sunt formele de completare a expertizei 

contabile? 

Ce condiţii trebuie să îndeplinească un 

auditor de calitate? 

Ce atribuţii au auditorii de calitate? 

Precizați caracteristicile procesului civil. 

Care sunt obiectivele expertizei contabile în 

procesul civil? 

Cum se face numirea expertului contabil în 

cauze civile? 

Precizați etapele de efectuare a expeetizei 

contabile în procesul civil. 

Care sunt particularitățile expertizei 

contabile în cauze civile? 

Cum se stabilește onorariul expertului 

contabil? 

Cum se face numirea expertului în cauze 

penale? 

Care sunt obiectivele expertizei contabile în 

procesul penal? 

Prezentați conținutul raportului de expertiză 

contabilă în cauze penale. 

Prezentați diferențele dintre utilizarea 

expertizei contabile, ca mijloc de probă în 

cauze civile și în cauze penale. 

-      Verificarea gradului 

de acumulare a 

cunoştinţelor pe parcursul 

semestrului  

- Discutarea şi soluţionare 

de cazuri practice din 

incidenţa disciplinei 

2 ore 

Prezentare referat Expunere slide-uri 2 ore 



 

Prezentarea regulamentului privind auditul 

de calitate în domeniul serviciilor contabile. 

Ce se înțelege prin activitatea de consultanță 

fiscală și care sunt condițiile pentru 

dobândirea calității de consultant fiscal? 

 

-      Verificarea gradului 

de acumulare a 

cunoştinţelor pe parcursul 

semestrului  

- Discutarea şi soluţionare 

de cazuri practice din 

incidenţa disciplinei 

2 ore 

Testare scrisă Verificare cunoștințelor 2 ore 

Conferința Națională: structură și atribuții. 
Consiliul Superior: structură și atribuții. 

Precizați drepturile membrilor Camerei 

Consultanților Fiscali. 

Precizați obligațiile membrilor Camerei 

Consultanților Fiscali. 

-      Verificarea gradului 

de acumulare a 

cunoştinţelor pe parcursul 

semestrului  

- Discutarea şi soluţionare 

de cazuri practice din 

incidenţa disciplinei 

2 ore 

Bibliografie 

 

1. Buşan G., Ciurlău L., ,,Bazele contabilităţii. Aplicaţii rezolvate. Întrebări de control şi 

teste grilă”, Editura Academica Brâncuşi, Târgu-Jiu, 2014; 

2. Ciurlău L., ,,Control financiar şi expertiză contabilă. Noţiuni de bază şi aplicaţii”, 

Editura Universitaria, Craiova, 2008; 

3. Crăciun Şt., ,,Controlul şi auditul financiar. Expertiza contabilă.”, Editura Economică, 

Bucureşti, 2002; 

4. Dumitrescu A.S., Dumitrescu D.G., Raileanu V., Contabilitatea și gestiunea fiscală a 

societăților comerciale, Editura Economică, București, 2016; 

5. Florea Ion, Macovei I.C., Florea R., Berheci M., ,,Introducere în expertiza contabilă şi în 

auditul financiar”, ediţia a II-a, revizuită şi adăugită, Editura CECCAR, Bucureşti, 2008; 

6. Glăvan E.M., Păunescu M., calu D.A.,,Contabilitate financiară”, Editura ASE, Bucureşti, 

2013; 

7. Ionescu L., ,,Expertiza contabilă în România. Teorie şi practică”, Editura C.H. Beck, 

Bucureşti, 2010; 

8. Nisulescu I., Sisteme contabile și fiscale comparate, Editura ASE, București, 2016; 

9. Manea C.L., Nichita M.E., Irimescu A.M., Rapcencu C., Introducere în contabilitate. 

Aplicații. Ediția a III a, Editura ASE, București, 2015; 

10. Oncioiu I., ,,Expertiza contabilă şi consultant fiscală”, Editura IDRU, Constanţa, 2010; 

11. Oprean I., ,,Expertiza şi consultant fiscală” – fascicula a II a, Cluj Napoca, 2010; 

12. Sgardea F.M., „Control financiar şi expertiză contabilă”, Editura ASE, Bucureşti, 2014; 

13. Toma M., Potdevin J., ,,Elemente de doctrină şi deontologie a profesiei contabile”, 

Editura CECCAR, Bucureşti, 2008; 

14. Vanghelie C., „Control financiar şi expertiză contabilă. Note de curs”, Editura Fundaţiei 

„Andrei Şaguna”, Constanţa, 2006; 

15. Vuță M., Contabilitatea societăților comerciale aflate în redresare economică, Editura 

Economică, București, 2017. 

  

   9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptãrile reprezentanţilor comunitãţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

I. Cunoaşte şi înţelege: 



Cursul urmărește să furnizeze studenților cunoștințe minim necesare în legătură cu noțiuni și 

concepte specifice activității de consultanță fiscală și de expertiză contabilă. Clarifică înțelesul unor 

concepte cum ar fi: expertiza  contabilă judiciară și extrajudiciară, auditul financiar, consultanță 

fiscală, sistemul de control financiar, sistemul de management și de control intern, sfera de 

manifestare a controlului financiar comparativ cu aceea a controlului în general, diferențe între 

controlul financiar în ansamblul său și controlul fiscal, precum și definirea principiilor  și 

metodologiei de exercitare atât a controlului financiar cât și a expertizei contabile. Studenții vor 

dobândi aptitudinile necesare să înțeleagă cum anume se realizează în practică  o expertiză contabilă 

și o activitate de consultanță fiscală în funcție de obiectivele pe care și le propune, precum și 

cunoștiințe referitoare la exercitarea  

unei expertize contabile în funcție de natura acesteia și de beneficiarul sau organul care o dispune. 

 

II. Deprinderi intelectuale sau academice: 

În cadrul cursului, vor fi abordate idei și concepte teoretice, precum și aspecte practice legate 

de activitatea de expertiză contabilă şi de consultanță fiscală din România. De asemenea, se 

urmărește dezbaterea unor idei din literatura de specialitate și din regulile sau standardele de 

organizare a acestor activități din alte țări cu experiență în domeniu din Europa. Vor fi avute în 

vedere, de exemplu, dezbateri în legătură cu existența unor diferențe conceptuale și de ordin practic 

între expertiza contabilă și auditul financiar, luând în considerare,  mai ales, funcțiile specifice ale 

fiecăruia dintre ele așa cum acestea sunt abordate în diferite țări sau diferențele dintre activitatea de 

consultanță fiscală și aceea de control, expertiză sau audit. 

 

III. Deprinderi profesionale/practice: 

Vor fi avute în vedere, în special în cadrul orelor planificate pentru seminarii, întocmirea de 

proiecte referitoare la aplicarea în mod concret, a diferitelor metode și tehnici de realizare a acestor 

activități. Pornind de la exemple concrete, se vor crea studii de caz atât în ce privește aplicarea 

metodologiei de expertiză contabilă, cât și în ce privește realizarea în mod concret, a unei  activități 
de consultanță fiscală. 

 

IV. Deprinderi transferabile: 

Prin modul cum este conceput întregul curs se urmărește ca, în final, studenții să beneficieze 

de o gândire pozitivă în ce privește rolul și importanța activității de expertiză contabilă și de 

consultanță fiscală în cadrul sistemului economico-social. Acest lucru se va realiza pe baza discutării 

unor exemple pozitive din practica de expertiză contabilă în ce privește poziția experților contabili 

față de sistemul legislativ incidența în domeniul economico – financiar, cât și prin stimularea 

interesului cursanților față de diferite aspecte  pozitive și negative în legătură cu conduita etică și 

profesională a experților contabili  și a consultanților fiscali. Prin felul în care este abordată 

activitatea de predare și prin metode adecvate de lucru în cadrul seminariilor, se urmărește stimularea 

cursanților în direcția aprofundării unor concepte teoretice, în dezbateri pe aceste teme încurajând, în 

acest fel aptitudinile studenților către cercetarea științifică. Activitatea de studiu individual cu 

eforturi individuale de a  

identifica un număr cât mai mare de surse de informații va fi încurajată urmărind, de asemenea, 

identificarea și cultivarea  aptitudinilor de cercetare ale studenților. 

   

 10. Evaluare 



 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Curs              Răspunsuri la colocviu Evaluare sumativă la 

sfârşitul semestrului 

70% 

10.5 Seminar/laborator Un test pe parcursul 

semestrului 

Evaluare formativă 10% 

Elaborarea unui referat pe 

o temă stabilită 

Evaluare formativă 10% 

Prezenţă la cursuri şi 

seminarii 

- 10% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Elaborarea și prezentarea unui proiect (realizarea sarcinilor specifice în cadrul unei echipe de 

studenți) 
  

    

Data completãrii       Semnãtura titularului de curs           Semnãtura titularului de seminar 

        ................                        .............................                                 ................................ 

    

 

 Data avizãrii în departament                             Semnãtura directorului de departament 

               ........................                                                    ..........................  


