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FIŞA DISCIPLINEI 
 

Baze de date, 2018-2019 

 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept 
1.3 Departamentul Finanţe, Contabilitate şi Economie 

1.4 Domeniul de studii Contabilitate 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studiu / calificarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune / Economist 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Baze de date 

2.2 Titularul disciplinei  (coordonator disciplină) Conf. univ. dr. Șerbănescu Luminița 
2.3 Titularul activităţilor de seminar  Conf. univ. dr. Șerbănescu Luminița 
2.4 Anul de studii II 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei O 
  

3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe saptămână  4 3.2 din care curs 2 3.3 L  2 
3.4 Total ore din planul de înv.  56 3.5 din care curs 28 3.6 L 28 
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual    ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 20 
Tutorat - 
Examinări 2 
Alte activităţi (comunicare bidirecţională cu titularul de disciplină) 2 
3.7 Total ore studiu individual 69 
3.8 Total ore pe semestru 125 

3.9 Număr de credite 5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum 
Cunoaşterea noţiunilor fundamentale de  informatică: editare documente, calcul 
tabelar 

4.2 De competenţe Capacitatea de înţelegere şi utilizare a limbajului informatic 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului Sală de curs dotată cu calculator(laptop), videoproiector şi conexiune 
wireless 

5.2 
De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

Sală de laborator dotată cu: calculatoare (licenţă MS Windows şi MS 
Office), conexiune Internet şi cu videoproiector; Participarea studentilor la 
activitățile de laborator; Respectarea termenului anunțat de cadrul didactic 
pentru predarea proiectului 

 
6. Competenţe specifice vizate 
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 C2 Utilizarea resurselor informatice în domeniul financiar-contabil;– 4 PC 
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  CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluri-specializată şi aplicarea de tehnici de 

relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei – 1 PC 
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7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul 
general al disciplinei 

Însuşirea de către studenţi a instrumentelor  necesare proiectării şi utilizării pachetelor de 
programe care folosesc baze de date, sub sistemul de operare Windows.  Formarea 
capacităţilor de analiză a unei probleme economice şi dezvoltarea abilităţilor de proiectare 
logică şi fizică a bazei de date care rezolvă o problema enunţată. 

7.2 Obiectivele 
specifice 

A. Obiective cognitive 
1. Inţelegerea impactului tehnologiilor informaţiei şi a comunicaţiilor (TIC) în societate, a 
conexiunilor dintre informatică şi alte obiecte destudiu, precum şi identificarea posibilităţilor de 
utilizare a SGBD-urilor în disciplinele specializării de bază; 
2. Prezentarea principiilor de organizare şi exploatare a bazelor de date 
3. Cunoaşterea şi aprofundarea elementelor fundamentale si de detaliu în ce priveşte lucrul cu 
bazele de date. 
4. Cunoaşterea limbajului SQL, cel mai frecventz utilizat limbaj de management al bazelor de 
date relationale;  
B. Obiective procedurale 

1. Utilizarea sistemului de gestiune a bazelor de date Access 
2. Folosirea facilităţilor SGBD-ului Access în rezolvarea unor aplicaţii software propuse, din 
domeniul contabil;  
3. Utilizarea adecvată de criterii şi metode de selectare şi evaluare, pentru a aprecia calitatea, 
meritele şi limitele unor sisteme informatice specifice domeniului financiar contabil; 
4. Elaborarea unor teme de casă prin care sunt valorificate abilitatile de proiectare si utilizarea a 
bezelor de date relationale 
C. Obiective atitudinale 
1. Respectarea normelor de etica si deontologie informatica fundamentate pe principiile 
autonomiei informaţionale, confidenţialităţii, transparenţei, relevanţei;  
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 educaţia 
financiar contabila. 

 
 

8. Conţinuturi 
8.1. Curs 

Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 
Noţiuni introductive despre modalităţile de organizare a 
datelor în aplicaţii:organizarea datelor în fişiere clasice; 
organizarea datelor în baze de date 

2  

Prelegere, 
dezbatere 
şi 
expunere 
la tablă 

Studenții au acces la 
suportul de curs și în format 
electronic care facilitează 
învăţarea graduală şi 
structurată. 
Prezentare folosind 
calculator şi  videoproiector 

2 
Sisteme de gestiune  a bazelor de date: modelul ierarhic;     
modelul reţea; modelul relaţional 

2 

3 
Descrierea modelului relaţional: elemente definitorii, 
caracteristici;proiectarea unei baze de date relaţionale 

2 

4 
Sistemul de gestiune a bazelor de date ACCESS: obiectele 
Acces de rang superior; fereastra DATABASE 

2 

5 

 Proiectare tabelelor în Access: stările unei tabele; 
proiectarea(Design) tabelelor; câmpurile tabelei; numele 
câmpurilor; tipurile de date ale câmpurilor; proprietăţile 
câmpurilor; proprietatea LookUp; cheia primară (principală); 
proprietăţile tabelei. 

2 

6 

 Relaţii: domeniul de valabilitate al relaţiilor; relaţiile 
permanente; relaţiile temporare; proprietăţile unei relaţii; tipul 
relaţiei; integritatea referenţială; tipul de legătură(asociere) a 
unei relaţii - Join Type. 

2 

7 
Interogarea bazelor de date ACCESS: tipuri de interogări; 
limbajul SQL – interogarea si actualizarea BD 

2 

8 
Proiectarea cererilor de selecţie: Select Query; Crosstab 
Query;  Union Query 

2 

9 
Proiectarea cererilor acţiune: Update Query;  Delete Query; 
Append Query;  Make-Table Query 

2 

10 
Crearea de macrocomenzi in  ACCESS: macrocomenzi 
speciale     

2 

11 
Proiectarea si realizarea formularelor ACCESS: formulare de 
introducere şi editare, formulare grafice 

2 

12 
Prezentarea controalelor utilizate în formulare: butoane de 
comandă, casete de text, grupuri de optiuni, instrumente 
grafice 

2 

13 Proiectarea si realizarea rapoartelor ACCESS 2 
14 Studii de caz privind proiectarea şi exploatarea unei baze de 2 
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date în mediul financiar-contabil 
Bibliografie 
1. Şerbănescu, L., Baze de date. Fundamente teoretice, teste grila, aplicații și studii de caz Editura Universității din 
Pitești, 2016  
2. Bănică, Logica, Aplicaţii informatice în ACCESS, Editură: Universitatea din Piteşti, 2009 
3. Constantinescu, Raluca; Dănăilă, Ionuț, Baze de date : Microsoft Access 2013, Editură: Euroaptitudini, București, 2013 
4. Şerbănescu, L., Baze de date –curs pentru IFR, Editura Universităţii din Piteşti, 2012 
5. Şerbănescu, L., Baze de date –suport de curs pentru IFR (suport electronic), 2018 

8.2. Aplicaţii: Seminar Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 

Proiectarea modelului Entitate-Asociere: realizarea unor 
modele ale unor obiecte sau fenomene din lumea reală; 
organizarea datelor în fişiere clasice; organizarea datelor în 
baze de date 

2 

- dialogul 
- lucrul in 
echipe 
- exercițiul 
- studiul de 
caz 
- testarea 
- consultații 
(tutorat) 
 

 

În cadrul primei întâlniri se 
stabilesc obligațiile de 
laborator ale studenților și se 
precizează criteriile utilizate 
în evaluarea rezultatelor 
învățării. La rezolvarea 
studiilor de caz se vor utiliza 
calculatoare. La ultimul 
laborator se va susține un 
proiect. 

2 Proiectarea modelului relaţional 2 

3 
Aplicarea principiilor de normalizare a bazelor de date: 
extragerea dintr-o tabelă a informaţiilor care se repetă, 
construirea relaţiilor între tabele, schema unei baze de date 

2 

4 
Prezentarea SGBD-ului Access: crearea, deschiderea, 
protejarea unei baze de date Access, proprietăţile obiecte de 
rang superior 

2 

5 
Crearea tabelelor Access: tipuri de date, proprietăţi ale 
câmpurilor, stabilirea cheii primare simple şi compuse 

2 

6 
Relaţionarea bazei de date: exemplificarea relaţiilor one-to-
many, many-to-many, one-to-one 

2 

7 
Stabilirea integrităţii referenţiale: proprietate Cascade Update 
Related Field, exemple, proprietatea Cascade Delete 
Related Record, exemple 

2 

8 

Interogări de selecţie: crearea unei interogări de selecţie, 
sortarea şi filtrarea datelor extrase,lucrul cu parametrii, 
interogări cu clauza TOTALS, vizualizarea si interpretarea 
interogarilor SELECT, CROSSTAB şi UNION 

2 

9 

Interogări de acţiune: efectele de modificare a structurii şi 
conţinutului BD, cu păstrarea integrităţii şi consistenţei 
acesteia, modalităţi de creare şi utilizare a interogărilor de 
acţiune, vizualizarea si interpretarea interogarilor APPEND, 
DELETE, UPDATE 

2 

10 
Crearea şi utilzarea macro-comenzilor: gruparea acţiunilor în 
macrocomenzi, macrocomanda Autokeys, macrocomanda 
Autoexec 

2 

11 
Crearea şi utilizarea formularelor: construirea formularelor pe 
bază de interogări şi de macrocomenzi, modificări în modul 
Design View 

2 

12 
Proiectarea interfeţei utilizator prin inserarea controalelor 
specifice: butoane de comandă, casete de text, grupuri de 
optiuni, instrumente grafice 

2 

13 
Crearea şi utilizarea rapoartelor: construirea rapoartelor pe 
bază de interogări, modificări în modul Design View, rapoarte 
grafice 

2 

14 
Proiectarea unei baze de date pentru domeniul economic la 
nivel de grupuri de studenti 

2 

Bibliografie 
1. Şerbănescu, L., Baze de date. Fundamente teoretice, teste grila, aplicații și studii de caz Editura Universității din 
Pitești, 2016  
2. Bănică, Logica, Aplicaţii informatice în ACCESS, Editură: Universitatea din Piteşti, 2009 
3. Constantinescu, Raluca; Dănăilă, Ionuț, Baze de date : Microsoft Access 2013, Editură: Euroaptitudini, București, 2013 
4. Şerbănescu, L., Baze de date –curs pentru IFR, Editura Universităţii din Piteşti, 2012 
5. Şerbănescu, L., Baze de date –suport de curs pentru IFR (suport electronic), 2018 

 
9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 
Corectitudinea și acuratețea folosirii conceptelor teoretice și a aplicatiilor practice însușite la nivelul disciplinei sunt în 
concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din tara si din străinătate. 
Competențele procedurale și atitudinale ce vor fi achiziționate la nivelul disciplinei vor satisface  așteptările  
reprezentanților asociațiilor profesionale și angajatorilor din domeniul economic. 
Universitatea din Piteşti evaluează periodic gradul de satisfacţie al reprezentanţilor angajatorilor faţă de competenţele 
profesionale şi transversale dobândite de către absolvenţi. 
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10.  Evaluare 

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

10.4 Curs 

- corectitudinea şi exhaustivitatea 
cunoştinţelor;  
- coerenţa logică;  
- gradul de asimilare a limbajului de 
specialitate 

Evaluarea finală - probă scrisă: 
subiect cu răspunsuri multiple (tip 
grilă) 

 
 
 
 
50 %  
 

10.5 Seminar  
 

 Activitate laborator  - Evaluarea 
răspunsurilor la întrebările formulate de 
către cadrul didactic și a participării 
active a fiecărui student la rezolvarea 
studiilor de caz.  
 
 Tema de casă -Participarea individual 
sau în echipă la realizarea şi 
prezentarea unui proiect (probă 
practica). Se va evalua gradul de 
încadrare în cerinţele impuse. 

 Expunerea liberă a studentului 
și chestionare orală sub formă de 
dialog. 
 
 
 
 Corectarea proiectului și 
chestionare orală 

20% 
 
 
 
 
 
30% 
 
 
 
 
 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

1. Comunicarea informaţiilor utilizând corect limbajul ştiinţific referitor la domeniul informatic 
2. Cunoaşterea conceptelor de bază privind sistemele de gestiune a bazelor de date 
3. Capacitatea de a proiecta baze de date relaționale  

 
 
 
 
Data completării   Titular disciplină,                     Titular seminar, 
21 septembrie 2018      Conf. univ. dr. Luminița Șerbănescu        Conf. univ. dr. Luminița Șerbănescu 
 
 
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,         Director de departament,               Director de departament, 
25 septembrie 2018          (prestator)           (beneficiar), 
        Conf. univ. dr. Daniela Bondoc              Conf. univ. dr. Daniela Bondoc 
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FIŞA DISCIPLINEI 
 

Contabilitate financiară 1,  2018-2019 

 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept 
1.3 Departamentul Finanţe, Contabilitate şi Economie 

1.4 Domeniul de studii Contabilitate 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studiu / calificarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune / Economist 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Contabilitate financiară 1 

2.2 Titularul disciplinei  (coordonator disciplină) Conf. univ. dr. Bengescu Marcela 
2.3 Titularul activităţilor de seminar  Lect. univ. dr. Brânză Diana 
2.4 Anul de studii II 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei O 
  

3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe saptămână  4 3.2 din care curs 2 3.3 S  2 
3.4 Total ore din planul de înv.  56 3.5 din care curs 28 3.6 S  28 
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual    ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 17 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 20 
Tutorat - 
Examinări 2 
Alte activităţi (comunicare bidirecţională cu titularul de disciplină) 2 
3.7 Total ore studiu individual 69 

3.8 Total ore pe semestru 125 

3.9 Număr de credite 5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum Cunoaşterea noţiunilor de baza ale contabilitatii. 

4.2 De competenţe Capacitatea de înţelegere şi utilizare a limbajului economic 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1 De desfăşurare a cursului Dotarea sălii de curs cu tablă / flipchart şi cretă colorată / marker 

5.2 
De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

Dotarea sălii de seminar cu tablă / flipchart şi cretă / marker; fiecare 
student foloseşte un minicalculator pentru rezolvarea studiilor de caz; 
participarea studentilor la susţinerea testelor; respectarea termenului 
anunţat de cadrul didactic pentru predarea temei 

 
6. Competenţe specifice vizate 
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C1 Identificarea şi înregistrarea operaţiunilor economice în contabilitatea entităţii/organizaţiei; 2  PC 

C3 Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar-contabile şi/sau fiscale; 2 PC 
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 CT1 Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă, riguroasă, 

eficientă şi responsabilă – 1 PC 

 
7. Obiectivele disciplinei  

7.1.  Obiectivul general al 
disciplinei 

Evidenţa contabilă a fluxurilor intrapatrimoniale şi interpatrimoniale. 
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7.2.  Obiectivele specifice 
 
 

 

A. Obiective cognitive 
1. Evaluarea şi înregistrarea capitalurilor cu aplicarea particularităţilor de natură 

fiscală;  
2. Evaluarea şi reflectarea în contabilitate a imobilizărilor ţi înţelegerea 

interdependenţei dintre contabilitatea imobilizărilor şi regimul fiscal al 
acestora; 

3. Evaluarea şi înregistrarea stocurilor; descrierea regimului fiscal al stocurilor. 
B. Obiective procedurale 
1. Abordarea teoretică şi practica a  cazurilor inspirate din activitatea 

economică a societăţilor comerciale, în scopul transpunerii evenimentelor 
economice în formule contabile şi interpretarea acestora prin prisma 
legislaţiei contabile şi fiscale; 

2. Utilizarea documentelor justificative; 
3. Redactarea componentelor situaţiilor financiare anuale în care sunt raportate 

capitalurile, imobilizările şi stocurile. 
4. Autoevaluarea lucrărilor întocmite. 
C. Obiective atitudinale 
1. Respectarea legislaţiei contabile şi fiscale; 
2. Responsabilitate pentru calitatea lucrărilor întocmite.  
3. Respectarea graficului de lucrări. 

 
8. Conţinuturi 

 

8.1. Curs 
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 Contabilitatea capitelurilor proprii 3 

Prelegere şi 
expunere la 
tablă  

Studenții au acces la 
suportul de curs și în 
format electronic care 
facilitează învăţarea 
graduală şi structurată. 

2 Contabilitatea provizioanelor 3 
3 Contabilitatea împrumuturilor si datoriilor asimilate 3 
4 Contabilitatea imobilizărilor necorporale 2 
5 Contabilitatea imobilizărilor corporale 2 
6 Contabilitatea imobilizărilor financiare 2 
7 Contabilitatea stocurilor de materii prime si materiale 1 
8 Contabilitatea stocurilor in curs de aprovizionare 1 
9 Contabilitatea producției in curs de execuție 1 
10 Contabilitatea produselor 3 
11 Contabilitatea stocurilor aflate la terți 1 
12 Contabilitatea activelor biologice de natura stocurilor 2 
13 Contabilitatea mărfurilor 1 
14 Contabilitatea ambalajelor 1 

15 
Contabilitatea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor si 
producției n curs de execuție 

2 

Bibliografie: 
1. Bengescu M.-Contabilitate financiara 1-Note de curs, format electronic, 2018, platforma e-lerarling. 
2. Bengescu M., Contabilitatea financiară  Vol.1–Manual universitar pentru IFR, Editura  SITECH, Craiova 2014. 
3. Bengescu M., Fiscalitate şi contabilitate, Editura Sitech Craiova 2013. 
4. Iulia Jianu ; Ileana Cosmina Pitulice ; Adriana Florina Popa - Studii practice privind contabilitatea financiară a 

întreprinderiim Editura Contaplus, Bucuresti, 2011 
5. Morosan Ioan- Contabilitate financiară şi de gestiune : Studii de caz şi sinteze de reglementări,Editura 

CECCAR, Bucuresti, 2013 

8.2. Aplicaţii: Seminar Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 Studii de caz privind contabilitatea capitelurilor proprii 3 
 
 
 
 
 
 
- dialog 
- exerciţiu 
- studiu de 
caz 
- testare 
 
 

 

 
 
 
În cadrul primei întâlniri se 
stabilesc obligațiile de 
seminar ale studenților și 
se precizează criteriile 
utilizate în evaluarea 
rezultatelor învățării. La 
rezolvarea studiilor de caz 
se vor utiliza 
minicalculatoare. La 
jumătatea semestrului se 
va susține un test de 
verificare. 

2 Studiu de caz privind contabilitatea provizioanelor 3 

3 
Aplicații privind contabilitatea împrumuturilor si datoriilor 
asimilate 

3 

4  Studiu de caz privind contabilitatea imobilizărilor necorporale 2 

5 Studii de caz privind contabilitatea imobilizărilor corporale 2 

6 Contabilitatea imobilizărilor financiare 2 

7 Utilizarea conturilor de stocuri materii prime si materiale 1 

8 Înregistrarea stocurilor in curs de aprovizionare 1 
9 Contabilitatea producției in curs de execuție 1 
10 Înregistrarea produselor 3 
11 Contabilizarea stocurilor aflate la terți 1 
12 Contabilitatea activelor biologice de natura stocurilor 2 
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13 Evidenta contabila a  mărfurilor 1 
14 Evidenta contabila a ambalajelor 1 

15 
Constituirea si anularea ajustărilor pentru deprecierea 
stocurilor si producției n curs de execuție 

2 

Bibliografie: 
1. Bengescu M.-Contabilitate financiara 1-Note de curs, format electronic, 2018, platforma e-lerarling. 
2. Bengescu M., Contabilitatea financiară  Vol.1–Manual universitar pentru IFR, Editura  SITECH, Craiova 2014. 
3. Bengescu M., Fiscalitate şi contabilitate, Editura Sitech Craiova 2013. 
4. Iulia Jianu ; Ileana Cosmina Pitulice ; Adriana Florina Popa - Studii practice privind contabilitatea financiară a 

întreprinderiim Editura Contaplus, Bucuresti, 2011 
6. Morosan Ioan- Contabilitate financiară şi de gestiune : Studii de caz şi sinteze de reglementări,Editura 

CECCAR, Bucuresti, 2013 
 

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

Cunoştinţele teoretice şi practice dobândite prin studierea acestei discipline asigură continuarea studiilor în domeniul 

contabilităţii la nivelul cerinţelor reprezentaţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor entităţilor 
economice. 

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs 

- expunerea corecta si complete a 
cunoștințelor 
- atenție la detalii 
- utilizarea limbajului de specialitate 

Lucrare scrisa (2 ore); total 5 
întrebări din care:  
- prima întrebare solicita expunea 
unui număr minim de aspecte 
legate de unul dintre subiectele 
tematicii 20%;  
- si 4 intrebari  20% fiecare, 
solicita delimitarea evenimentelor 
de natura economica si financiara 
si întocmirea înregistrărilor 
contabile cu specificarea 
documentelor justificative 

 
 
 
 
50 %  
 

10.5 Seminar  
 

 Activitate seminar  - evaluarea 
răspunsurilor la întrebările formulate de 
către cadrul didactic și a participării 
active a fiecărui student la rezolvarea 
studiilor de caz la seminar.  
 
 Evaluarea periodica a cunoștințelor 
prin rezolvarea in scris a studiilor de 
caz 
 
 Lucrare practica privind întocmirea 
notelor contabile, fiselor-șah, balanța 
de verificare, raportarea in situații 
financiare anuale.  
 

 Expunerea liberă si dialog 
 
 
 
 
 
 
 
 Testare 
 
 
 
 Întrebări si corectare 

20% 
 
 
 
 
 
 
 
20% 
 
 
 
10% 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

1. Comunicarea informaţiilor utilizând corect limbajul ştiinţific referitor la obiectul de studiu al 
contabilității financiare; 
2. Cunoaşterea conceptelor de baza privind organizarea contabilității capitalurilor proprii, 
provizioanelor, imprumuturilorr si datoriilor  asimilate, imobilizărilor si stocurilor; 
3. Capacitatea de a formula conținutul economic al corespondentelor conturilor contabile. 
4. Nota 5 la evaluarea finală. 

 
Data completării   Titular disciplină,                     Titular seminar, 
21 septembrie 2018      Conf. univ. dr. Marcela Bengescu  Lect. univ. dr. Diana BRÂNZĂ 
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,         Director de departament,               Director de departament, 
25 septembrie 2018          (prestator)           (beneficiar), 
        Conf. univ. dr. Daniela Bondoc              Conf. univ. dr. Daniela Bondoc 
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FIŞA DISCIPLINEI 
 

Contabilitate financiară 2,  2018-2019 

 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept 
1.3 Departamentul Finanţe, Contabilitate şi Economie 

1.4 Domeniul de studii Contabilitate 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studiu / calificarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune / Economist 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Contabilitate financiară 2 

2.2 Titularul disciplinei  (coordonator disciplină) Conf. univ. dr. Bengescu Marcela 
2.3 Titularul activităţilor de seminar  Lect. univ. dr. Brânză Diana 
2.4 Anul de studii II 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei O 
  

3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe saptămână  4 3.2 din care curs 2 3.3 S +L 1+1 
3.4 Total ore din planul de înv.  56 3.5 din care cus 28 3.6 S+L 14+14 
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual    ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 30 
Tutorat - 
Examinări 2 
Alte activităţi (comunicare bidirecţională cu titularul de disciplină) 2 
3.7 Total ore studiu individual 94 

3.8 Total ore pe semestru 150 

3.9 Număr de credite 6 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum Cunoaşterea noţiunilor de baza ale contabilitatii.  

4.2 De competenţe Capacitatea de înţelegere şi utilizare a limbajului economic 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1 De desfăşurare a cursului Dotarea sălii de curs cu tablă / flipchart şi cretă colorată / marker 

5.2 
De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

Dotarea sălii de seminar cu tablă / flipchart şi cretă / marker; fiecare 
student foloseşte un minicalculator pentru rezolvarea studiilor de caz; 
participarea studentilor la susţinerea testelor; respectarea termenului 
anunţat de cadrul didactic pentru predarea temei 

 
6. Competenţe specifice vizate 

C
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e 

p
ro

fe
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C1 Identificarea şi înregistrarea operaţiunilor economice în contabilitatea entităţii/organizaţiei; 2 PC 

C3 Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar-contabile şi/sau fiscale; 3 PC 

 

C
o

m
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e 
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a
n
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e
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a
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  CT1 Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă, riguroasă, 
eficientă şi responsabilă – 1 PC 
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7. Obiectivele disciplinei  

7.1.  Obiectivul 

general al disciplinei 
Evidenţa contabilă a fluxurilor intrapatrimoniale şi interpatrimoniale. 
 

7.2.  Obiectivele 

specifice 

 

 

.  

A. Obiective cognitive 
1. Evaluarea şi înregistrarea creanţelor şi datoriilor pe termen scurt;  
2. Evaluarea şi reflectarea în contabilitate a activelor şi pasivelor  de trezorerie; 
3. Evaluarea şi înregistrarea veniturilor şi cheltuielilor.. 

B. Obiective procedurale 
1. Abordarea teoretică şi practica a  cazurilor inspirate din activitatea economică a 

societăţilor , în scopul transpunerii evenimentelor economice în formule contabile şi 
interpretarea acestora prin prisma legislaţiei contabile şi fiscale; 

2. Utilizarea documentelor justificative; 
3. Redactarea componentelor situaţiilor financiare anuale în care sunt raportate 

creanţele şi  datoriile curente, activele şi pasivele de trezorerie, veniturile şi 
cheltuielile. 

4. Autoevaluarea lucrărilor întocmite. 
C. Obiective atitudinale 

1. Respectarea legislaţiei contabile şi fiscale; 
2. Responsabilitate pentru calitatea lucrărilor întocmite.  
3. Respectarea graficului de lucrări. 

 
 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs 
Nr. 
ore 

Metode de 
lucru 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 Contabilitatea datoriilor si creanţelor comerciale 3 

- Utilizare 
facilităţi 
platformă 
e-learning 
(chat, 
forum) 
- E-mail 
- Consultaţii 

Materialului didactic 
este divizat în unităţi de 
studiu, care facilitează 
învăţarea graduală şi 
structurată. 

2 Studii de caz privind creanţele si datoriile comerciale 3 

3 
Contabilitatea salariilor si obligaţiilor fiscale generate 
de salarii 

3 

4 Contabilitatea impozitului pe profit/venit 2 
5 Contabilitatea TVA 2 
6 Contabilitatea debitorilor si creditorilor diverşi 1 

7 
Contabilitatea subvenţiilor, valorilor de regularizare si 
asimilate 

1 

8 Contabilitatea decontărilor intre unitate si subunitatea 1 

9 
Contabilitatea ajustărilor pentru deprecierea 
creanţelor 

2 

10 Contabilitatea investiţiilor pe termen scurt 2 
11 Contabilitatea disponibilităţilor băneşti 2 
12 Contabilitatea altor valori si avansurilor de trezorerie 2 

13 
Contabilitatea ajustărilor pentru pierderea de valoare 
a conturilor de trezorerie 

2 

U.14 Contabilitatea cheltuielilor si veniturilor 2 
Bibliografie: 

1. Bengescu M.-Contabilitate financiara 2-Note de curs, format electronic, 2018, platforma e-lerarling. 
2. Bengescu M., Fiscalitate şi contabilitate, Editura Sitech Craiova 2013. 
3. Iulia Jianu ; Ileana Cosmina Pitulice ; Adriana Florina Popa - Studii practice privind contabilitatea 

financiară a întreprinderii, Editura Contaplus, Bucuresti, 2011 
4. Morosan Ioan, Contabilitate financiară şi de gestiune : Studii de caz şi sinteze de reglementări, 

Editura CECCAR, Bucuresti, 2013 

8.2. Aplicaţii: Seminar Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 Studii de caz privind contabilitatea furnizorilor, 1  
 
 
 
 
 
- dialog 
- exerciţiu 

 
 
 
În cadrul primei întâlniri 
se stabilesc obligaţiile 
de seminar ale 
studenţilor şi se 
precizează criteriile 

2 Studiu de caz privind contabilitatea clientilor. 1 

3 Aplicaţii privind contabilitatea  salariilor. 2 

4 
 Studiu de caz privind contabilitatea impozitului pe 
profit/venit. 

2 

5 Studii de caz privind contabilitatea TVA 2 

6 Studiu de caz privind decontarile intre unitate  si 2 
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subunitati - studiu de 
caz 
- testare 
 
 

 

utilizate în evaluarea 
rezultatelor învăţării. La 
rezolvarea studiilor de 
caz se vor utiliza 
minicalculatoare. La 
jumătatea semestrului 
se va susţine un test de 
verificare. 

7 
Aplicatie privind constitirea ajusatarilor pentru 
deprecierea creantelor 

2 

8 
Aplicatie privind organizarea evidentei contabile a 
disponibilitatilor banesti , altor valori si avansurilor de 
trezorerie. 

2 

Bibliografie: 
1. Bengescu M.-Contabilitate financiara 2-Note de curs, format electronic, 2018, platforma e-lerarling. 
2. Bengescu M., Fiscalitate şi contabilitate, Editura Sitech Craiova 2013. 
3. Iulia Jianu ; Ileana Cosmina Pitulice ; Adriana Florina Popa - Studii practice privind contabilitatea 

financiară a întreprinderii, Editura Contaplus, Bucuresti, 2011 
4. Morosan Ioan, Contabilitate financiară şi de gestiune : Studii de caz şi sinteze de reglementări, 

Editura CECCAR, Bucuresti, 2013 

8.3. Aplicaţii: Laborator Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 

Contabilitatea furnizorilor si clienţilor. Partea I: 
Contare documente privind clienţii, întocmire 
centralizatoare note analitice, întocmire nota 
contabila sintetica, Fisa de cont sah 

2 

 
 
 
 
 
Simulare 
microentitate 
 
Completare 
documente 

 

 
 
 
În cadrul primei 
întâlniri se stabilesc 
obligaţiile de seminar 
ale studenţilor şi se 
precizează criteriile 
utilizate în evaluarea 
rezultatelor învăţării. 
La rezolvarea studiilor 
de caz se vor utiliza 
minicalculatoare. La 
jumătatea semestrului 
se va susţine un test 
de verificare. 

2 

Contabilitatea furnizorilor si clienţilor. Partea a II 
Contare documente privind clienţii, întocmire 
centralizatoare note analitice, întocmire nota 
contabila sintetica, Fisa de cont sah 

2 

3 
Contabilitatea TVA: Lucrare practica privind Jurnale 
de cumpărări, Jurnale de vânzări, Decont de TVA 

2 

4 

 Contabilitatea debitorilor si creditorilor diverşi, 
conturi de subvenţii, valori de regularizare si 
assimilate: Lucrare practică privind contabilitatea 
debitorilor si creditorilor 
diverşi; Utilizarea conturilor de evidenta a 
subvenţiilor, valorilor de regularizare si asimilate  

4 

5 
Contabilitatea ajustărilor pentru deprecierea 
creanţelor: Lucrare practica privind inventarierea 
creanţelor, constituirea ajustărilor, încadrarea fiscala  

2 

6 

Contabilitatea de trezorerie (Partea a II a), 
contabilitatea cheltuielilor si veniturilor: Lucrare 
practica privind organizarea evidentei contabile a 
disponibilităţilor băneşti, altor valori si avansurilor de 
trezorerie ; 
Lucrare practica privind conturile de cheltuieli si 
venituri  

2 

Bibliografie: 
1. Bengescu M.-Contabilitate financiara 2-Note de curs, format electronic, 2018, platforma e-lerarling. 
2. Bengescu M., Fiscalitate şi contabilitate, Editura Sitech Craiova 2013. 
3. Iulia Jianu ; Ileana Cosmina Pitulice ; Adriana Florina Popa - Studii practice privind contabilitatea 

financiară a întreprinderii, Editura Contaplus, Bucuresti, 2011 
4. Morosan Ioan, Contabilitate financiară şi de gestiune : Studii de caz şi sinteze de reglementări, 

Editura CECCAR, Bucuresti, 2013 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 
 

Cunoştinţele teoretice şi practice dobândite prin studierea acestei discipline asigură continuarea studiilor în domeniul 
contabilităţii la nivelul cerinţelor reprezentaţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor 
entităţilor economice. 
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10. Evaluare 
 

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

10.4 Curs 

- expunerea corecta si complete a 
cunoştinţelor 
- atenţie la detalii 
- utilizarea limbajului de specialitate 

Lucrare scrisa (2 orE); total 5 
întrebări din care: 
- prima întrebare solicita 
expunerea unui număr minim de 
aspecte legate de unul dintre 
subiectele tematicii 20%;  
- si 4 întrebări  20% fiecare, 
solicita delimitarea evenimentelor 
de natura economica si financiara 
si întocmirea înregistrărilor 
contabile cu specificarea 
documentelor justificative 

 
 
 
 

50 % 
 

10.5 Seminar  

 

 Activitate seminar  - evaluarea 
răspunsurilor la întrebările formulate de 
către cadrul didactic şi a participării 
active a fiecărui student la rezolvarea 
studiilor de caz la seminar.  
 
 Evaluarea periodica a cunoştinţelor 
prin rezolvarea in scris a studiilor de 
caz 
 
 Lucrare practica privind întocmirea 
notelor contabile, fiselor-şah, balanţa 
de verificare, raportarea in situaţii 
financiare anuale.  
 

 Expunere liberă si dialog 
 
 
 
 
 
 
 Testare 
 
 
 
 Întrebări si corectare 

20% 
 
 
 
 
 
 

20% 
 
 
 

10% 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

1. Comunicarea informaţiilor utilizând corect limbajul ştiinţific referitor la obiectul de studiu al 
contabilității financiare; 
2. Cunoaşterea conceptelor de baza privind organizarea contabilității decontarilor cu tertii, 
trexoreriei, cheltuieli si venituri;; 
3. Capacitatea de a formula conținutul economic al corespondentelor conturilor contabile. 
4. Nota 5 la evaluarea finală 

 
 

 
Data completării   Titular disciplină,                     Titular seminar, 
21 septembrie 2018      Conf. univ. dr. Marcela Bengescu   Lect. univ. dr. Diana BRÂNZĂ 
 
 
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,         Director de departament,               Director de departament, 
25 septembrie 2018          (prestator)           (beneficiar), 
        Conf. univ. dr. Daniela Bondoc              Conf. univ. dr. Daniela Bondoc 
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FIŞA DISCIPLINEI 
 

Limba străină pentru afaceri 3 (engleză)  
2018-2019 

 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept 

1.3 Departamentul Finanţe, Contabilitate şi Economie 

1.4 Domeniul de studii Contabilitate 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studiu / calificarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune / Economist 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Limba străină pentru afaceri 3 (engleză) 

2.2 Titularul disciplinei  (coordonator disciplină) - 

2.3 Titularul activităţilor de seminar  Lect. univ. dr. Cristina ILINCA 

2.4 Anul de studii II 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei O 

  
3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe saptămână  2 3.2 din care curs  3.3 S  2 

3.4 Total ore din planul de înv.      28 3.5 din care curs  3.6 S    28 

Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual    ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 8 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 6 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 6 

Tutorat 2 

Examinări - 

Alte activităţi   

3.7 Total ore studiu individual 22 

3.8 Total ore pe semestru         50 

3.9 Număr de credite 2 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum  

4.2 De competenţe 
Nivel de competenţă lingvistică A2- B1 conform Cadrului European Comun de Referinţă 
pentru Limbi 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului  

5.2 
De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

- Dotarea corespunzătoare a sălii de seminar 
- Participarea studenţilor la seminarii/laboratoare proiecte 
- Susţinerea testelor de verificare 
- Respectarea termenelor de predare a temelor de casă 

 
6. Competenţe specifice vizate 

C
o

m
p

e
te

nţ
e 

p
ro

fe
s
io

n  

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
a

n
s
v
e

rs
a

le
 

  CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de 
învăţare pentru propria dezvoltare  - 2 PC  
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7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul 
general al disciplinei 

Parcurgerea acestui curs semestrial de limba străină îi va permite studentului: 
-Să dobândească competenţa necesară pentru a comunica, oral sau în scris, în  contexte profesionale sau 
socioculturale diverse, prin mesaje cu grad de complexitate mediu; 
-Să-şi dezvolte strategii de învăţare individuale în vederea ameliorării propriei competenţe lingvistice, inclusiv 
plurilingvă, în funcţie de nevoile specifice, prin munca în echipă sau în autonomie; 
-Să-şi identifice şi să utilizeze instrumentele lingvistice esenţiale profesiei pentru care se pregătesc prin programul 
de studii urmat; 
-Să-şi aprofundeze noţiunile fundamentale despre civilizaţia britanica şi europeană si cultura antreprenoriala. 
- Să conştientizeze aspectul diferenţelor culturale reflectate în limbă şi a impactului acestora în interacţiunile 
profesionale. 

7.2 Obiectivele 
specifice 

Dezvoltarea şi consolidarea unui vocabular specific prin abordarea unor texte specializate; 
- Dezvoltarea şi consolidarea mecanismelor gramaticale specifice textelor specializate; 
- Sistematizarea cunoştinţelor teoretice şi practice în scopul decodării unui text de specialitate; 
- Familiarizarea studenţilor cu elemente lingvistice intratextuale caracteristice complexităţii discursului specializat, a 
structurilor semantice şi funcţiilor categoriilor de texte amintite; 
 - Dezvoltarea capacităţii de identificare a termenilor şi structurilor care trimit spre concepte particulare ale 
domeniului, al căror ancodaj / decodaj contextualizat impune consultarea specialistului din domeniul de specialitate. 

 

 
8. Conţinuturi 

8.1. Curs 
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

Bibliografie    

8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă 
 

  
 

1 

Business management: defining management, SWOT analysis, 
the business plan, management styles, modern management 
theory 

3 

Expunerea cu 
material 
suport 
Explicaţia 
Exemplificare
a 
Dialogul 
Conversatia 
euristica 
 

CD Player 
Tabla 

Videoproiector 
Calculator 

platformă e-learning (chat, forum) 
E-mail 

 

2 
E-business: successes and failures; current trends, marketing and 
advertising strategies 

3 

3 
Investments. Stock Markets.Trading stocks and shares. Effects of 
investments 

3 

4 

Leadership and group dynamics: team-building, conflict 
management, motivation, negociating styles, project management, 
time management 

3 

5 Evaluare partiala 2 

6 
 Job satisfaction: motivation, training, self-developement and 
assessment 

3 

7  Organizational culture: definitions, characteristics, development 3 

8 
Business ethics: external factors, standards, ethics and value, 
ethical issues 

3 

9 
Tourism, Promotion and Marketing: types of tourism 
organisations, promotion, e-marketing 

3 

10 Evaluare finala 2 

 
Bibliografie: 
Cotton, D, Falvey, D, Kent, S., Market Leader, Intermediate (B1-B2), Pearson ELT,  2011 
Grant, David, Jane Hudson & Robert McLarty. Business Result. Intermediate. (B1) Student's Book. Oxford University Press. 2009  
Ilinca, Cristina, English for Business Communication, Editura Universitatii din Pitesti, 2017 
Ilinca, Cristina, Test your Business English (suport electronic), 2018 

Mackenzie, Ian. Professional English in Use Management. Cambridge University Press. 2011. 
Mincă, Nicoleta, Simoni, Smaranda, Maciu, Andreea, Business English, Editura Universitatii din Pitesti, editia a II-a, Piteşti, 2016 
Morris, Catrin, Flash on English for Tourism, ELI, ESP Series, 2012 
Prodromou, Luke, Bellini, Lucia, Flash on English for commerce, ELI, ESP Series, 2012 
 
 
Sitografie : 
http://www.thefreedictionary.com/ 
http://iate.europa.eu/ 
www.collinsdictionary.com  
http://learnenglish.britishcouncil.org/ 

 

http://www.thefreedictionary.com/
http://iate.europa.eu/
http://www.collinsdictionary.com/
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9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 

Competenţele dobândite la disciplină permit absolvenţilor să lucreze folosind limba engleza in domeniul aferent programului de 
studii Contabilitate si informatica de gestiune 

 
 

10.  Evaluare 

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

10.4 Curs  

  
 
  
 

10.5 Seminar  
 

- Participarea activă la seminar, 
- Gradul de încadrare în cerinţele impuse în 
ceea ce priveşte realizarea temelor 
- Gradul de insusire a competenţelor 
testate la evaluarea partiala 

Evaluarea finala – examen scris 
 
Activitate semestriala 
Test partial 
Teme 
 
 

30% 
 
20% 
30% 
20% 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

Stăpânirea  satisfacatoare a competenţelor testate prin sistemul de evaluare anunţat.   
 
 
 
Data completării   Titular disciplină                                     Titular seminar, 
21 septembrie 2018                                                                                Lect. univ. dr. Cristina ILINCA 
 
 
 
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,         Director de departament,               Director de departament, 
25 septembrie 2018          (prestator)           (beneficiar), 
     Conf. univ. dr. Laura CÎŢU                    Conf. univ. dr. Daniela BONDOC 
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FIŞA DISCIPLINEI 
 

Limba străină pentru afaceri 3  - franceză, anul universitar 2018-2019 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Ştiinţe Economice şi Drept 
1.3 Departamentul Finanţe, Contabilitate şi Economie 
1.4 Domeniul de studii Contabilitate 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studiu / calificarea Contabilitate și Informatică de Gestiune/ Economist   

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Limba străină pentru afaceri  3 - franceză 
2.2 Titularul activităţilor de curs  
2.3. Titularulactivităţilor de seminar Conf.univ.dr. Ana-Marina Tomescu 
2.4 Anul de studii II 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei O 
 

3. Timpul total estimat 
3.1 Număr de ore pe saptămână 2 3.2 din care curs - 3.3 seminar/laborator 2 
3.4 Total ore din planul de inv. 28 3.5 din care curs - 3.6 seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 6 
Documentare suplimentară în bibliotecă şi pe platformele electronice de specialitate  6 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 8 
Tutoriat 2 
Examinări - 
Alte activităţi ..... - 
3.7 Total ore studiu individual 22 
3.8 Total ore pe semestru 50 
3.9 Număr de credite 2 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum 
Nivel de competenţă lingvistică A1- A2 conform Cadrului European Comun de 
Referinţă pentru Limbi 

4.2 De competenţe 

 Capacitatea de analiză şi sinteză 

 Capacitatea de înţelegere şi utilizare a limbajuluişi a conceptelor domeniului de 
studiu 

 Capacitatea de a utiliza inducţia şi deducţia 

 Capacitatea de structurare şi interpretare a informaţiei 
 Capacitatea de gândire pragmatică şi aplicativă 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului  

5.2 De desfăşurare a seminarului 

- Dotarea sãlii de seminar cu CD player 
- Susţinerea testului de verificare 
- Respectarea termenelor de predare a temei de casă 
- Participarea studenţilor la seminarii 

 
6. Competenţe specifice vizate 
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  CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de 

învăţare pentru propria dezvoltare  - 2 PC 

 
7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Parcurgerea acestui curs semestrial de limba străină îi va permite studentului: 

- Să dobândească competenţa necesară pentru a comunica, oral sau în scris, în 
contexte profesionale sau socioculturale diverse, prin mesaje cu grad de 
complexitate mediu; 

- Să-şi dezvolte strategii de învăţare individuale în vederea ameliorării propriei 
competenţe lingvistice, inclusiv plurilingvă, în funcţie de nevoile specifice, prin 
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munca în echipă sau în autonomie; 
- Să-şi identifice şi să utilizeze instrumentele lingvistice esenţiale profesiei pentru 

care se pregătesc prin programul de studii urmat; 
- Să-şi aprofundeze noţiunile fundamentale despre civilizaţia franceză şi 

europeană 
- Să conştientizeze aspectul diferenţelor culturale reflectate în limbă şi a 

impactului acestora în interacţiunile profesionale. 

7.2 Obiectivele specifice 

- Dezvoltarea şi consolidarea unui vocabular economic prin abordarea unor texte 
specializate; 

- Dezvoltarea şi consolidarea mecanismelor gramaticale specifice textelor 
economice; 

- Sistematizarea cunoştinţelor teoretice şi practice în scopul decodării unui text de 
specialitate; 

- Familiarizarea studenţilor cu elemente lingvistice intratextuale caracteristice 
complexităţii discursului economic, a structurilor semantice şi funcţiilor categoriilor 
de texte amintite; 

- Dezvoltarea capacităţii de identificare a termenilor şi structurilor care trimit spre 
concepte particulare ale domeniului, al căror ancodaj / decodaj contextualizat 
impune consultarea specialistului din domeniul economic. 

 
8. Conţinuturi 

8.1. Curs  Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1   

  
2   

….   
n   

Bibliografie 
1.  .... 
2.  .... 

8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă 
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resursefolosite 

1 La politique économique de l’UE 2 -Lecturadirijată 

-
Ascultaresupor

t audio/ 

-Conversaţia 

-Traducerea / 
versiunea 

-Exerciţii de 
lexic 

Fişe de lucru, tablă / 
flipchart şi cretă / 

marker; 
casetofon/laptop/mp

3 player pentru 
audiţii. 

2 La politique monétaire de l’UE 2 
3 Le taux de chômage en France 2 
4 Les différents prélèvements obligatoires : la France   2 

5 
Les différents prélèvements obligatoires : les pays 
occidentaux  
 

2 

6 Test 2   
7 L’importance et l’évolutiondes finances locales 2 -Lecturadirijată 

-
Ascultaresupor

t audio/ 
-Conversaţia 
-Traducerea / 

versiunea 
-Exerciţii de 

lexic 

Fişe de lucru, tablă / 
flipchart şi cretă / 

marker; 
casetofon/laptop/mp

3 player pentru 
audiţii. 

8 Les comptables et les financiers sont recherchés  2 
9 Les banques françaises 2 

10 BNP Paribas  2 
11 Vente et marketing, quelle différence? 2 
12 L’achat et la vente d’espace publicitaire 2 
‘13 Les douanes 2 
14 Evaluation finale 2 
Bibliografie 
CAILLAUD, C., 2008, Modèles de lettres indispensables pour l’entreprise, Éd. Nathan Prometis 
CHERIFI, S., GIRARDEAU, B., MISTICHELLI, B.,  2009, Travailler en français «en entreprise» A2/B1livre + CD audio 

rom, Didier 
CLOOSE, Éliane, 2014, Le français du monde du travail - Approche spécifique de l’économie et du monde des affaires, 
Presses Universitaires de Grenoble 
DUBOIS, A-L., 2009, Objectif express 2, Hachette, Paris 
HENNY, F., 2009, Communiquons par l’écrit, ASSAP 
PENFORNIS, J.-L., 2010, Français.com, Paris, CLE International 
PERRAT, P., 2009, Les règles d’or de l’écriture en entreprise. Réussir vos mails, newletters, comptes rendus, rapports, 

communiqués de presse, L’Etudiant 
TOMESCU, M., 2010, Le français économique pour l’enseignement à distance, Ed. Universităţii din Piteşti (suport 
electronic) 
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TOMESCU, M., 2017, Le Français du monde du travail et des affaires, Editura Universităţii din Piteşti (support 
electronic) 
 
Revues :  

Expansion, Capital, Action commerciale, Le nouvel économiste, Revue d’économie politique 
 

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

Prin nivelul de limbă dobândit la finalul cursului, studentul poate să înţeleagă ideile principale din texte complexe pe 
teme concrete şi abstracte, inclusiv în discuţii tehnice din specialitatea sa. Poate să comunice cu un anumit grad de 
spontaneitate şi de fluenţă cu un vorbitor nativ. Poate să acţioneze şi să execute sarcini profesionale, în mediul din 
specialitatea sa, pe baza comunicării lingvistice. Poate să utilizeze limba cu eficacitate în viaţa socială, profesională sau 
academică. 
 

10.  Evaluare 

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

10.4 Curs    

10.5 Seminar / 
Laborator /  
Tema de casă 

-participarea activă la seminar 

 

- gradul de încadrare în cerinţele 
impuse în ceea ce priveşte 
realizarea temei de casă. 

Evaluare formativă, în timpul 
semestrului. 
           - participarea activă la seminar 
           - test semestru  
           - temă de casă. 
Evaluare sumativă, la sfârşitul 
semestrului. 

 
 
30% 
30% 
10% 
 
30% 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

Aproprierea noţiunilor fundamentale abordate (nota 5) 

 
Data completării   Titular de curs,    Titular de seminar / laborator, 
21 septembrie 2018  .....     conf.univ.dr. Ana-Marina Tomescu 
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,  Director de departament,   Director de departament, 
25 septembrie 2018    (prestator)   (beneficiar), 
      Conf.univ.dr. Laura Cîţu       Conf.univ.dr. Daniela Maria Bondoc
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FIŞA DISCIPLINEI 

 
Limba străină pentru afaceri 4  - franceză, anul universitar 2018-2019 

 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Ştiinţe Economice şi Drept 
1.3 Departamentul Finanţe, Contabilitate şi Economie 
1.4 Domeniul de studii Contabilitate 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studiu / calificarea Contabilitate și Informatică de Gestiune/ Economist  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Limba străină pentru afaceri  4- franceză 
2.2 Titularul activităţilor de curs  
2.3. Titularulactivităţilor de seminar Conf.univ.dr. Ana-Marina Tomescu 
2.4 Anul de studii II 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare V 2.7 Regimul disciplinei L 
 

3. Timpul total estimat 
3.1 Număr de ore pe saptămână 2 3.2 din care curs - 3.3 seminar/laborator 2 
3.4 Total ore din planul de inv. 28 3.5 din care curs - 3.6 seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 6 
Documentare suplimentară în bibliotecă şi pe platformele electronice de specialitate  6 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 8 
Tutoriat 2 
Examinări - 
Alte activităţi .....  
3.7 Total ore studiu individual 22 
3.8 Total ore pe semestru 50 
3.9 Număr de credite 2 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum 
Nivel de competenţălingvistică A1- A2 conformCadruluiEuropeanComun de 
ReferinţăpentruLimbi 

4.2 De competenţe 

 Capacitatea de analiză şi sinteză 

 Capacitatea de înţelegereşiutilizare a limbajuluişiaconceptelordomeniului de 
studiu 

 Capacitatea de a utiliza inducţia şi deducţia 

 Capacitatea de structurareşiinterpretare a informaţiei 
 Capacitatea de gândirepragmaticăşiaplicativă 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului  

5.2 De desfăşurare a seminarului 

- Dotarea sãlii de seminar cu CD player 
- Susţinerea testului de verificare 
- Respectarea termenelor de predare a temei de casă 
- Participarea studenţilor la seminarii 

 
6. Competenţe specifice vizate 
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  CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de 

învăţare pentru propria dezvoltare  - 2 PC 

 
7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Parcurgerea acestui curs semestrial de limba străină îi va permite studentului: 

- Să dobândească competenţa necesară pentru a comunica, oral sau în scris, în 
contexte profesionale sau socioculturale diverse, prin mesaje cu grad de 
complexitate mediu; 

- Să-şi dezvolte strategii de învăţare individuale în vederea ameliorării propriei 
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competenţe lingvistice, inclusiv plurilingvă, în funcţie de nevoile specifice, prin 
munca în echipă sau în autonomie; 

- Să-şi identifice şi să utilizeze instrumentele lingvistice esenţiale profesiei pentru 
care se pregătesc prin programul de studii urmat; 

- Să-şi aprofundeze noţiunile fundamentale despre civilizaţia franceză şi 
europeană 

- Să conştientizeze aspectul diferenţelor culturale reflectate în limbă şi a 
impactului acestora în interacţiunile profesionale. 

7.2 Obiectivele specifice 

- Dezvoltarea şi consolidarea unui vocabular economic prin abordarea unor texte 
specializate; 

- Dezvoltarea şi consolidarea mecanismelor gramaticale specifice textelor 
economice; 

- Sistematizarea cunoştinţelor teoretice şi practice în scopul decodării unui text de 
specialitate; 

- Familiarizarea studenţilor cu elemente lingvistice intratextuale caracteristice 
complexităţii discursului economic, a structurilor semantice şi funcţiilor categoriilor 
de texte amintite; 

- Dezvoltarea capacităţii de identificare a termenilor şi structurilor care trimit spre 
concepte particulare ale domeniului, al căror ancodaj / decodaj contextualizat 
impune consultarea specialistului din domeniul economic. 

 
 

8. Conţinuturi 
8.1. Curs  Nr. 

ore 
Metode de 

predare 
Observaţii 

Resurse folosite 
1   

  
2   

….   
n   

Bibliografie 
1.  .... 
2.  .... 

8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resursefolosite 

1 
L’assurance-vie  
 

2 
-Lecturadirijată 

-
Ascultaresupor

t audio/ 

-Conversaţia 

-Traducerea / 
versiunea 

-Exerciţii de 
lexic 

Fişe de lucru, tablă / 
flipchart şi cretă / 

marker; 
casetofon/laptop/mp

3 player pentru 
audiţii. 

2 
La rémunération des fonds en euros 
 

2 

3 
Les transports(maritime et aérien) en France 
 

4 

4 
L’agriculture française  
 

4 

5 Test 2   

6 
Le tourisme en Europe 
 

4 -Lecturadirijată 

-
Ascultaresupor

t audio/ 

-Conversaţia 

-Traducerea / 
versiunea 

-Exerciţii de 
lexic 

Fişe de lucru, tablă / 
flipchart şi cretă / 

marker; 
casetofon/laptop/mp

3 player pentru 
audiţii. 

7 
La situation économique de l’Algérie  
 2 

8 
Le Canada en train : des chutes du Niagara à la côte 
Pacifique 
 

2 

9 
L’économie en Outre-mer  
 

2 

10 
La lettre commerciale 
 2 

11 Évaluation finale 2 
Bibliografie 
CAILLAUD, C., 2008, Modèles de lettres indispensables pour l’entreprise, Éd. Nathan Prometis 
CHERIFI, S., GIRARDEAU, B., MISTICHELLI, B.,  2009, Travailler en français «en entreprise» A2/B1livre + CD audio 

rom, Didier 
CLOOSE, Éliane, 2014, Le français du monde du travail - Approche spécifique de l’économie et du monde des affaires, 
Presses Universitaires de Grenoble 
DUBOIS, A-L., 2009, Objectif express 2, Hachette, Paris 
HENNY, F., 2009, Communiquons par l’écrit, ASSAP 
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PENFORNIS, J.-L., 2010, Français.com, Paris, CLE International 
PERRAT, P., 2009, Les règles d’or de l’écriture en entreprise. Réussir vos mails, newletters, comptes rendus, rapports, 

communiqués de presse, L’Etudiant 
TOMESCU, M., 2010, Le français économique pour l’enseignement à distance, Ed. Universităţii din Piteşti (suport 
electronic) 
TOMESCU, M., 2017, Le Français du monde du travail et des affaires, Editura Universităţii din Piteşti (support 
electronic) 
 
Revues :  

Expansion, Capital, Action commerciale, Le nouvel économiste, Revue d’économie politique 
 

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

Prin nivelul de limbă dobândit la finalul cursului, studentul poate să înţeleagă ideile principale din texte complexe pe 
teme concrete şi abstracte, inclusiv în discuţii tehnice din specialitatea sa. Poate să comunice cu un anumit grad de 
spontaneitate şi de fluenţă cu un vorbitor nativ. Poate să acţioneze şi să execute sarcini profesionale, în mediul din 
specialitatea sa, pe baza comunicării lingvistice. Poate să utilizeze limba cu eficacitate în viaţa socială, profesională sau 
academică. 
 

10.  Evaluare 

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

10.4 Curs    

10.5 Seminar / 
Laborator /  
Tema de casă 

-participarea activă la seminar 

 

- gradul de încadrare în cerinţele impuse în 
ceea ce priveşte realizarea temei de casă. 

Evaluare formativă, în timpul 
semestrului. 
- participarea activă la seminar 
- test semestru  
- temă de casă. 
Evaluare sumativă, la sfârşitul 
semestrului . 

 
 
30% 
30% 
30% 
 
10% 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

Aproprierea noţiunilor fundamentale abordate (nota 5) 

 
Data completării   Titular de curs,    Titular de seminar / laborator, 
21 septembrie 2018  .....     conf.univ.dr. Ana-Marina Tomescu 
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,  Director de departament,   Director de departament, 
25 septembrie 2018    (prestator)   (beneficiar), 
      Conf.univ.dr. Laura Cîţu       Conf.univ.dr. Daniela Maria Bondoc 
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FIŞA DISCIPLINEI 
 

Marketing, 2018-2019 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice 

1.3 Departamentul Finanţe, Contabilitate și Economie 

1.4 Domeniul de studii Contabilitate 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studiu / calificarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune/ Economist 
 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Marketing 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf.univ.dr. Duțu Amalia 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect.univ.dr. Oancea Olimpia 

2.4 Anul de studii II 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei O 
  

3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 3.2 din care curs 2 3.3 S / L / P 1 

3.4 Total ore din planul de înv. 42 3.5 din care curs 28 3.6 S / L / P 14 

Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual 83 
ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 17 

Tutorat 2 

Examinări 2 

Alte activităţi ..... 2 

3.7 Total ore studiu individual 83 

3.8 Total ore pe semestru 125 

3.9 Număr de credite 5 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum - 

4.2 De competenţe Capacitate de analiză, gândire sintetică, gândire creativă 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1 De desfăşurare a cursului -    Dotarea sălii de curs cu video-proiector 

5.2 De desfăşurare a laboratorului 
- Dotarea corespunzătoare a sălii de seminar 
- Respectarea termenelor de prezentare a proiectului 

 
6. Competenţe specifice vizate 
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 C1 - Identificarea şi înregistrarea operaţiunilor economice în contabilitatea entităţii/organizaţiei - 4 PC 
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CT3 - Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de 
învăţare pentru propria dezvoltare - 1PC 

 

7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Familiarizarea studenţilor cu conceptele si metodele de bază ale marketingului 

7.2 Obiectivele specifice 

A. Obiective cognitive 
Înţelegerea identităţii conceptuale a marketingului; 
Dobândirea de cunoştinţe privind conceptele de bază ale marketingului; 
Dobândirea de cunoştinte privind metodele, tehnicile şi instrumentele de marketing; 
Dobândirea de cunoştinţe privind proiectarea şi realizarea cercetărilor de marketing, 
selectarea si utilizarea metodelor de cercetare, selectarea şi utilizarea instrumentelor de 
măsurare, întocmirea raportului final de cercetare; 
Dobândirea de cunoştinţe privind metodele, tehnicile şi strategiile de segmentare-ţintire 
poziţionare; 
Dobândirea de cunoştinte privind elaborarea mix-ului de marketing; 
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Dobândirea de cunoştinte privind organizarea activității de marketing. 
B. Obiective procedurale 
Aplicarea conceptelor si teoriilor de marketing; 
Masurarea si scalarea fenomenelor de marketing; 
Proiectarea si desfășurarea cercetărilor de marketing; 
Analiza informatiilor de marketing; 
Elaborarea rapoartelor finale de cercetare; 
Elaborarea campaniilor de promovare. 
C. Obiective atitudinale 
Respectarea normelor de deontologie ale profesiilor aferente domeniului marketing; 
Comunicare și colaborare în echipe de lucru pentru rezolvarea diferitelor sarcini de 
serviciu. 

 
8. Conţinuturi 

8.1. Curs  
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 
Ce este marketingul? (Principalele aspecte ale marketingului; 
Apariţia şi dezvoltatea marketingului;  Definirea marketingului; 
Evoluţia marketingului; Funcţiile marketigului). 

2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prelegere 
Studii de caz 

Dezbateri/ 
Jocuri de rol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentarea în 
power –point 

Suport de curs 
Materiale elaborate 

cu studii de caz 
Articole publicate la 
nivel internațional ca 
suport de analiză și 

dezbatere 

Acces internet 

2 

Marketingul ca filozofie de afaceri (Conceptul modern de 
marketing; Orientari strategice alternative – orientarea către 
producţie, orientarea către vânzare, orientarea către piaţă; De la 
conceptul de marketing la cel de orientare către piaţă; 
Dezvoltarea spiritului de marketing în cadrul organizaţiei; Etapele 
implementării orientării către piaţă în cadrul organizaţiei). 

2 

 3. 

Mediul de marketing (Definirea conceptului de mediu de 
marketing; Mediul extern al organizaţiei - micromediul, 
macromediul; Analiza mediului extern; Mediul intern al 
organizaţiei; Analiza mediului intern, Profilul SWOT al 
organizației). 

3 

4. 

Piaţa (Definirea conceptelor de piaţă şi industrie; Definirea 
conceptelor de piaţă a organizaţiei şi piaţă-ţinta; Dimensiunile 
pieţei şi relaţiile din cadrul acesteia; Procesul STP, Strategii de 
marketing). 

3 

5. 
Cercetări de marketing (Definire si domenii de aplicare, 
Masurarea si scalarea, Metode de cercetare, Analiza informatiilor 
de marketing). 

3 

6. 
Mix-ul de marketing (Conceptul de mix de marketing; Elementele 
componente ale mix-ului de marketing; Factorii determinanţi ai 
mix-ului de marketing, Politicile mix-ului de marketing). 

3 

7. 
Politica de preţ (Obiectivele politicii de preţ; Efectele structurii 
pieţei asupra preţului; Metode de stabilire a preţurilor; Strategii 
de preţ). 

3 

8. 

Politica de distribuţie (Definirea conceptului de canal de 
marketing / canal de distributie; Rolul intermediarilor în cadul 
canalului de distribuţie; Dimensiunile canalelor de distribuţie. 
Conflict şi cooperare în cadrul canalelor de distribuţie; Distribuţia 
fizica – definire, componente, managementul distribuţiei fizice). 
 

3 

9. 
Politica de promovare (Obiectivele politicii de promovare; 
Tipologia tehnicilor de promovare; Mix-ul promoţional; Strategii 
de promovare). 

3 

10 

Managementul activităţii de marketing (Organizarea activităţii de 
marketing; Integrarea funcţiei de marketing cu alte funcţii din 
cadrul organizaţiei; Cooperare şi conflict între marketing şi alte 
funcţii din cadrul organizaţiei). 

3 

Bibliografie 
1. DUŢU Amalia, Understanding Consumers’ Behaviour Change in Uncertainty Conditions: A Psychological 

Perspective, in Handbook of Research on Retailer-Consumer Relationship Development, editori: Fabio Musso and 
Elena Druică, DOI: 10.4018/978-1-4666-6074-8, IGI Global, SUA, 2014 

2. Pandelica Amalia, Pandelica Ionut, Oancea Olimpia, Market orientation: Identifying gaps between theory and 
practice, 27th Industrial Marketing and Purchasing Conference - The Impact of Globalisation on Networks and 
Relationship 2.Dynamics, Strathclyde University, Glasgow, Scotland, 2011 

3. Amalia Pandelica – Marketing – teorie şi practică. Curs pe suport electronic, 2018. 
4. Amalia Pandelica  – Implementarea orientării către piaţă. Ghid de proiect, suport electronic, 2017. 
5. .Amalia Pandelica – Proiectarea unei cercetări selective de piaţă. Ghid de proiect, suport electronic, 2018 

8.2. Aplicaţii: Seminar Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1  Furnizarea informaţiilor privind criteriile de evaluare /  Furnizarea 2 - dialogul 
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informaţiilor privind bazele metodologice de realizare a 
proiectelor. 

- dezbatere 
- lucru în 
echipa 

- conversaţia 
euristică 

 

Prezentarea în 
power –point 

Articole disponibile 
online 

Studii de caz 
Ghid proiect 

2 
Marketingul ca filozofie de afaceri: studiu de caz, temă de lucru 
pentru echipe în cadrul seminarului.  

2 

3 Mediul de marketing: studiu de caz, joc de rol. 2 

4 Segmentarea-Ţintirea-Poziţionarea: studiu de caz. 2 

5 
Cercetări de marketing: utilizarea metodelor de cercetare, 
experimentul de marketing. 

4 

6 Prezentare proiecte 2 

Bibliografie 
1. DUŢU Amalia, Understanding Consumers’ Behaviour Change in Uncertainty Conditions: A Psychological 
Perspective, in Handbook of Research on Retailer-Consumer Relationship Development, editori: Fabio Musso and 
Elena Druică, DOI: 10.4018/978-1-4666-6074-8, IGI Global, SUA, 2014 
2. Pandelica Amalia, Pandelica Ionut, Oancea Olimpia, Market orientation: Identifying gaps between theory and 
practice, 27th Industrial Marketing and Purchasing Conference - The Impact of Globalisation on Networks and 
Relationship 2.Dynamics, Strathclyde University, Glasgow, Scotland, 2011 
3. Amalia Pandelica – Marketing – teorie şi practică. Curs pe suport electronic, 2018. 
4. Amalia Pandelica  – Implementarea orientării către piaţă. Ghid de proiect, suport electronic, 2017. 
5. Amalia Pandelica – Proiectarea unei cercetări selective de piaţă. Ghid de proiect, suport electronic, 2018 

 

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

 Competenţele procedurale şi atitudinale ce vor fi achiziţionate la nivelul disciplinei – vor satisface  aşteptările  
angajatorilor din domeniul marketingului. 

 Întâlniri periodice cu angajatorii în scopul corelării conţinutului disciplinei şi metodelor de predare cu aşteptările 
acestora 

Notă: Universitate din Piteşti evaluează periodic gradul de satisfacţie al reprezentanţilor angajatorilor faţă de 
competenţele profesionale şi transversale dobândite de către absolvenţi. 
 

10.  Evaluare 

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

10.4 Curs 

- corectitudinea şi exhaustivitatea 
cunoştinţelor;  
- coerenţa logică;  
- gradul de asimilare a limbajului de 
specialitate. 
 

 
-     Evaluare finală. 

 
50 %  
 
 
 

10.5 Seminar 

-participarea activă la seminar, 
implicarea în rezolvarea studiilor de 
caz;  
 
 
- corectitudinea utilizării metodelor de 
cercetare; 
 
- corectitudinea analizei statistice si 
interpretarea rezultatelor;  
- coerenţa logică a rezultatelor;  
- gradul de asimilare a limbajului de 
specialitate. 
 

- Expunerea liberă a studentului;  
- Chestionare orală sub formă de 
dialog. 
 
 
-Prezentarea libără a proiectului; 
- Chestionare orală sub formă de 
dialog. 
 
 
- Prezentarea libără a studiului de 
caz; 
Chestionare orală sub formă de 
dialog. 

10% 
 
 
 
 
20% 
 
 
 
 
20% 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

1. Comunicarea unor informaţii utilizând corect limbajul ştiinţific referitor la domeniul marketing 
2. Cunoaşterea conceptelor de bază proprii disciplinei “Marketing” 
3. Proiectul conține tabele de frecvențe și graficele asociate  
4. Studiul de caz rezolvat contine soluții argumentate 
5. Nota 5 la evaluarea finală 

 
 

Data completării                  Titular de curs,                         Titular de seminar, 
21 septembrie 2018                         Conf. univ. dr. Amalia Duţu    Lect. univ. dr. Olimpia Oancea 
 
 

Data aprobării în Consiliul departamentului,      Director de departament,  Director de departament, 
25 septembrie 20168                          (prestator)   (beneficiar), 
                     Conf. univ. dr. Daniela Mihai          Conf. univ. dr. Daniela Bondoc            



FIŞA DISCIPLINEI 
 

Practică de specialitate,  2018-2019 

 
 

1. Date despre program 
 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice  
1.3 Departamentul Finanţe, Contabilitate si Economie 
1.4 Domeniul de studii Contabilitate 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studiu / calificarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune / Economist 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Practică de specialitate 

2.2 
Titularul disciplină (coordonator 
disciplină) Conf. univ. dr. Bengescu Marcela 

2.3 
Titularul activităţilor de seminar 
(practică) Conf. univ. dr. Bengescu Marcela 

2.4 Anul de studii II 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei O 
 

3. Timpul total estimat 

3.1 Medie ore pe saptămână  3.2 din care curs  3.3 S   
3.4 Total ore din planul de înv.  84 3.5 din care curs  3.6 S   
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual  
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren   
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri  
Tutorat  
Examinări  
Alte activităţi (comunicarea bidirecţională cu titularul de disciplină)  
3.7 Total ore studiu individual  
3.8 Total ore pe semestru 75 

3.9 Număr de credite 3 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 
4.1.  de curriculum Notiunile de baza ale contabilitatii 
4.2. de competenţe Capacități de gândire economică 

 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 
5.1.  de desfăşurare a cursului - 
5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

Dotarea calculatoarelor cu programei de contabilitate 

 
6. Competenţe specifice acumulate 

C
om

pe
te

nţ
e 

p
ro

fe
si

o
na

le
 

 
C1 Identificarea şi înregistrarea operaţiunilor economice în contabilitatea entităţii/organizaţiei 
 1 PC 
 
C3 Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar contabile şi/sau fiscale  1 PC 
  
 

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
a

n
sv

e
rs

a
le

 
 

CT2  Identificarea rolurilor si responsabilităților intr-o echipa plurispecializata si aplicarea de tehnici de 
relaționare si munca eficienta in cadrul echipei 1 PC 
 

 
7. Obiectivele disciplinei  

7.1.  Obiectivul general al disciplinei Întocmirea evidenţei contabile complete. 
 

7.2.  Obiectivele specifice 
 
 

A. Obiective cognitive 
 Sortarea şi contarea documentelor justificative grupate pe 

operaţiuni omogene;  



  Întocmirea centralizatoarelor notelor contabile 
 Întocmirea notelor contabile sintetice 
 Întocmirea balanţelor de verificare analitice şi sintetice 
 Întocmirea declaraţiilor fiscale. 

B. Obiective procedurale 
1. Abordarea teoretică şi practica a  cazurilor inspirate din 

activitatea economică a societăţilor, în scopul transpunerii 
evenimentelor economice în formule contabile şi interpretarea 
acestora prin prisma legislaţiei contabile şi fiscale; 

2. Utilizarea documentelor justificative; 
3. Autoevaluarea lucrărilor întocmite. 

C. Obiective atitudinale 
1. Respectarea legislaţiei contabile şi fiscale; 
2. Responsabilitate pentru calitatea lucrărilor întocmite.  
3. Respectarea graficului de lucrări. 

 

 
 

8. Continuturi 
 

8.3.  Proiect 
Nr. 
ore 

Metode de 
lucru 

Observaţii 
Resurse folosite 

     
 

 

 
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1.  

1. PREZENTAREA ENTITĂŢII ECONOMICE: Date de 
identificare, formă de proprietate, obiect de activitate, 
încadrare fiscală; Organizarea contabilităţii; Forma de 
contabilitate şi registrele contabile.     

1 

Studiu 
documentar 

Lucrare 
practică 

 

2.  

2. MONOGRAFIE CONTABILĂ  
Încasări şi plăţi prin casierie:  documente justificative 
(minim patru documente de încasare, minim patru 
documente de plată), contare documente, întocmire 
Registru de casă, întocmire centralizator documente de 
încasări şi plăţi prin casierie, întocmire notă contabilă 
sintetică - NC1 Casa.    

4 -NC1 Casa 

3.  

3. Încasări şi plăţi prin bancă: extras de cont eliberat de 
bancă, contare documente (minim trei documente de 
încasare, minim trei documente de plată), întocmire 
centralizator documente, întocmire notă contabilă sintetică 
-NC2 Banca.  

4 -NC2 Banca 

4.  

4. Intrări în gestiunea de valori materiale: recepţii la preţ 
furnizor; recepţii la preţ de vânzare cu amănuntul. Minim 
patru intrări, contare documente, întocmire centralizator 
documente, întocmire notă contabilă sintetică –-NC2 

Banca 

8 -NC3 Achiziții 

5.  

5. Vânzări pe bază de factură: minim patru facturi, contare 
documente, descărcare gestiune, întocmire centralizator 
facturi de vânzare, întocmire notă contabilă sintetică –NC4 

Facturi de vânzare . 

8 NC4 Facturi de vânzare 

6.  

6. Salarii: State de plată, centralizatorul statelor de plată a 
salariilor, înregistrări contabile, întocmire centralizator notă 
contabilă sintetică –NC5 Salarii Ordine de plată/Foi de 
vărsământ către Trezorerie pentru plata contribuţiilor 
sociale, impozitului pe salarii.   

4 NC 5 Salarii 

7.  

7. Diverse: Facturi privind consumul de energie, apă şi gaze, 
facturi privind convorbirile telefonice, amortizarea 
imobilizărilor etc. –NC6 Diverse.  

8 

 

8.  
8. Închiderea conturilor de TVA Închiderea conturilor de 

venituri şi cheltuieli.  
8 

 

9.  9. Întocmire Fiselor-şah.  16  
10.  10. Lucrări de închidere: Balanţe de verificare  analitice   4  
11.  Balanţă de verificare  sintetică   4  



12.  Declaraţii lunare  4  
13.  Raportări contabile semestriale 8 

 
 

14.  Verificarea si corectarea proiectului de practică 3  
Bibliografie 

1. Actul constitutiv 
2. ORDIN   Nr. 1802 din 29 decembrie 2014 ‐  pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile 

financiare anuale individuale şi situațiile financiare anuale consolidate EMITENT:      MINISTERUL 
FINANȚELOR PUBLICE PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 963 din 30 decembrie 2014 Partea I 

3. ORDIN Nr. 2634/2015 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile EMITENT: MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 910 din 9 decembrie 2015 

4. GHID PRIVIND APLICAREA REGLEMENTĂRILOR CONTABILE PRIVIND SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE 
INDIVIDUALE ŞI SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE, APROBATE PRIN ORDINUL 
MINISTRULUI FINANŢELOR PUBLICE NR. 1.802/2014, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE 
ULTERIOARE 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunității epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 
Cunoştinţele teoretice şi practice dobândite prin studierea acestei discipline asigură continuarea studiilor în domeniul 
contabilităţii la nivelul cerinţelor reprezentaţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor entităţilor 
economice. 
 

10. Evaluare 

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

10.4 Curs  
-  -  

- 

10.5 Seminar: 
Desfășurare stagiu 
de practica 
 

 
 
 
Corectitudinea, originalitatea și 
exhaustivitatea îndeplinirii cerințelor 
privind  întocmirea proiectului de 
practică  

Verificarea respectării graficului 
de lucru privind întocmirea corecta 
a documentelor si prelucrarea 
completă 
 
Verificarea stadiului de aducere la 
îndeplinire a obiectivelor din 
programă 
 
Evaluarea susținerii proiectului de 
practică prin sinteză si răspunsuri 
la intrebări 

30% 
 
 
 
 
40% 
 
 
 
30% 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

1. Cunotinte practice privind tinerea evidentei contabbile  
2 Cunostinte practice privind  declaratiile fiscale, 
3. Nota 5 la evaluarea finală 

 
          Data completării   Titular disciplină,                     Titular seminar, 
21 septembrie 2018           Conf. univ. dr. Bengescu Marcela Conf. univ. dr. Bengescu Marcela 

 
Data aprobării în Consiliul departamentului,     Director de departament,              Director de departament, 
25 septembrie 2018          (prestator)           (beneficiar), 
      Conf. univ. dr. Bondoc  Daniela           Conf. univ. dr. Bondoc  Daniela            
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FIŞA DISCIPLINEI 
 

Contabilitate în comerţ, turism, servicii, 2018-2019 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept 
1.3 Departamentul Finanţe, Contabilitate şi Economie 

1.4 Domeniul de studii Contabilitate 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studiu / calificarea Contabilitate şi informatică de gestiune / Economist 
 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Contabilitate în comerţ, turism, servicii 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect univ dr Dumitru Mihaela 

2.3 Titularul activităţilor de seminar / laborator Lect univ dr Dumitru Mihaela 

2.4 Anul de studii II 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei A 

 
3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe saptămână 4 3.2 din care curs 2 3.3 S / L / P 2 

3.4 Total ore din planul de înv. 56 3.5 din care curs 28 3.6 S / L / P 28 

Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual ore 

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

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 10 

Tutorat 2 

Examinări - 

Alte activităţi ..... 2 

3.7 Total ore studiu individual 44 

3.8 Total ore pe semestru 100 

3.9 Număr de credite 4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum 
Cunoașterea noțiunilor fundamentale de contabilitate financiară, bazele 
contabilităţii, contabilitatea instituţiilor de credit 

4.2 De competenţe 

 Capacitatea de analiză şi sinteză 

 Capacitatea de înţelegere şi utilizare a limbajului economic şi a conceptelor 
domeniului de studiu 

 Capacitatea de a utiliza inducţia şi deducţia 

 Capacitatea de structurare şi interpretare a informaţiei 

 Capacitatea de gândire pragmatică şi aplicativă 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului dotarea sălii de curs cu tablă / flipchart şi cretă colorată / marker 

5.2 De desfăşurare a laboratorului dotarea sălii de seminar cu tablă / flipchart şi cretă / marker, fiecare student 
foloseşte un minicalculator pentru rezolvarea studiilor de caz 

 
6. Competenţe specifice vizate 

C
om

pe
te

nţ
e 

p
ro

fe
s
io

n
a

le
 C3 Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar-contabile şi/sau fiscale; - 3 PC 

 

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
a

n
s
v
e
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a

le
 

 

CT3    Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de 
învăţare pentru propria dezvoltare – 1 PC 

 
7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul 
general al disciplinei 

Posibilitatea dobândirii de noi cunoştinţe privind obţinerea şi valorificarea teoretică şi practică a 
informaţiilor curente privind starea şi mişcarea elementelor de active, datorii şi capitaluri proprii 
ale entităţilor economice din comerţ, turism, servicii. 

7.2 Obiectivele 
specifice 

A. Obiective cognitive 
1. Să identifice şi să cunoască concepte, procedee şi metode folosite în contabilitatea în 
comerţ, turism, servicii; 
2. Să cunoască sursele informaţionale pentru contabilitatea în comerţ, turism, servicii; 
3. Să definească şi să descrie factorii care influenţează contabilitatea în comerţ, turism, servicii; 
4. Să explice şi să interpreteze corect factorii care influenţează contabilitatea în comerţ, turism, 
servicii şi să propună măsuri pentru eficientizarea acesteia; 
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5. Să cunoască metodologia contabilitatăţii în comerţ, turism, servicii pentru înregistrarea 
operaţiunilor specifice. 

B. Obiective procedurale 
1. Să utilizeze modelele specifice pentru contabilitatea în comerţ, turism, servicii; 
2. Să utilizeze metodele specifice pentru fundamentarea procesului decizional; 
3. Să creeze deprinderile de a utiliza instrumente şi tehnici în practica contabilitatăţii în comerţ, 
turism, servicii 
4. Să dezvolte capacitatea de interpretare a informaţiilor financiar – contabile. 
C. Obiective atitudinale 
1. Să se familiarizeze cu rolurile specifice muncii în echipă şi să coopereze în activităţile 
specifice pentru rezolvarea diferitelor teme de casă şi studii de caz;  
2. Să dezvolte un raţionament ştiinţific adecvat şi corect fundamentat pentru a interpreta şi 
sintetiza elementele cu privire la contabilitatea în comerţ, turism, servicii. 

 
8. Conţinuturi 

8.1. Curs  Nr. ore 
Metode de 

predare 

Observaţii 
Resurse 
folosite 

1 

Organizarea generală a contabilităţii în comerţ şi turism 

1.1 Profilul de activitate al societăţilor de comerţ – turism şi implicaţiile 
sale în organizarea contabilităţii 
1.2. Principiile contabilităţii generale 
1.3. Obiectul de activitate al societăţilor comerciale din ramura comerţului 
şi turismului 
1.4 Structuri patrimoniale proprii activităţii de comerţ şi turism 

3 
 

Prelegere şi 
expunere la 
tablă 

Tabla 
Videoproiec

tor  

2 

Sistemul de documente utilizate în activitatea de comerţ, turism, 
servicii 

3.1. Generalităţi privind sistemul de documente 
3.2. Documente specifice activităţilor de comerţ 
3.3. Documente specifice activităţilor de turism 
3.4. Documente specifice activităţilor de servicii 

3 

3 

Evaluarea stocurilor şi mişcării mărfurilor 
2.1. Principii şi metode de evaluare 
2.2. Structuri de preţuri  

2 

4 

Contabilitatea comerţului interior 
3.1. Generalităţi privind contabilitatea în comerţul interior 
3.2. Modalităţi de circulaţie a mărfurilor 
3.3. Metode de evidenţă operativă şi analitică a stocurilor de mărfuri 
3.4. Contabilitatea comerţului cu ridicata 
3.5 Contabilitatea comerţului cu amănuntul 
3.6 Contabilitatea mărfurilor vândute în regim de consignaţie 
3.7 Contabilitatea mărfurilor vândute cu plata în rate 

3 

5 

Contabilitatea comerţului exterior 
3.1. Generalităţi privind contabilitatea în comerţul exterior 
3.2. Organizarea contabilităţii exportului de mărfuri 
3.3. Organizarea contabilităţii importului de mărfuri 
3.4. Organizarea contabilităţii tranzacţiilor intracomunitare 

3 
 

6 

Contabilitatea activităţilor de turism 

4.1. Conţinutul şi trăsăturile activităţii de turism 
4.2. Contabilitatea operaţiilor din turismul intern 
4.3 Contabilitatea operaţiilor din activitatea de turism internaţional  

3 

7 

Inventarierea şi importanţa sa în activitatea de comerţ, turism, 
servicii 

4.1. Generalităţi privind activitatea de inventariere 
4.2. Particularităţi ale evaluării în vederea inventarierii 
4.3 Documentaţia specificiă inventarierii 
4.4. Soluţionarea rezultatelor inventarierii în comerţ, turism, servicii 

3 

8 

Lucrări pregătitoare pentru întocmirea raportărilor financiare în 
comerţ, turism, servicii 
1. Întocmirea balanţei de verificare a conturilor înainte de inventariere 
2. Inventarierea generală a patrimoniului şi înregistrarea diferenţelor 

3 

9 

Lucrări finale pentru întocmirea raportărilor financiare în comerţ, 
turism, servicii 

1 Regularizarea, rectificarea şi delimitarea tranzacţiilor economice 
2 Determinarea rezultatului exerciţiului şi repartizarea acestuia 

3 
 

10 
Structura şi conţinutul situaţiilor financiare pentru activitatea de 
comerţ, turism, servicii 

2  

Bibliografie 

 Dumitru M., Contabilitatea in comerț, turism, servicii,–suport de curs pentru IFR (suport electronic), 2017 

 Glăvan V., V., Copețchi M. – Agenția de turism, Editura ProUniversitaria, București, 2011 

 Burtescu C., Gâdoiu M., Țaicu M., Brînză D. - Bazele Contabilităţii, Editura Sitech, Craiova, 2010 

 Mihaela Dumitrana şi colectiv, Contabilitate în comerţ, turism, servicii, , Editura Universitară, București, 2008 
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 Paliu-Popa L., Ecobici N. – Contabilitate financiară aplicată: Ghid contabil, Editura Universitaria, Craiova, 2010 

 Hristea A. M. – Analiza economică și financiară a activității întreprinderii: De la intuiție la știință, vol. 2, Editura 
Economică, București, 2015 

8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă Nr. ore 
Metode de 

predare 

Observaţii 
Resurse 
folosite 

1 Organizarea generală a contabilităţii în comerţ şi turism 2 

Studiul de 
caz 

Testare  

Tabla 
Videoproiec

tor 

2 
Sistemul de documente utilizate în activitatea de comerţ, turism, 
servicii 

3 

3 Evaluarea stocurilor şi mişcării mărfurilor  2 

4 Contabilitatea comerţului interior 3 

5 Contabilitatea comerţului exterior 3 

6 Contabilitatea activităţilor de turism  3 

7 
Inventarierea şi importanţa sa în activitatea de comerţ, turism, 
servicii 

2 

8 
Lucrări pregătitoare pentru întocmirea raportărilor financiare în 
comerţ, turism, servicii 

3 

9 
Lucrări finale pentru întocmirea raportărilor financiare în comerţ, 
turism, servicii 

3 
 

10 
Structura şi conţinutul situaţiilor financiare pentru activitatea de 
comerţ, turism, servicii 

2  

11 Evaluare finală 2 

Bibliografie 

 Dumitru M., Contabilitatea in comerț, turism, servicii,–suport de curs pentru IFR (suport electronic), 2017 

 Glăvan V., V., Copețchi M. – Agenția de turism, Editura ProUniversitaria, București, 2011 

 Burtescu C., Gâdoiu M., Țaicu M., Brînză D. - Bazele Contabilităţii, Editura Sitech, Craiova, 2010 

 Contabilitate în comerţ, turism, servicii, Mihaela Dumitrana şi colectiv, Editura Universitară, București, 2008 

 Paliu-Popa L., Ecobici N. – Contabilitate financiară aplicată: Ghid contabil, Editura Universitaria, Craiova, 2010 

 Hristea A. M. – Analiza economică și financiară a activității întreprinderii: De la intuiție la știință, vol. 2, Editura 
Economică, București, 2015 

 
9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 
 corectitudinea și acuratețea folosirii conceptelor teoretice și a aplicatiilor practice însușite la nivelul disciplinei – în 

concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din tara si din străinătate. 
 competențele procedurale și atitudinale ce vor fi achiziționate la nivelul disciplinei – vor satisface  așteptările  

reprezentanților asociațiilor profesionale și angajatorilor din domeniu. 
 pentru o mai buna adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei, periodic, se organizeaza întalniri  cu 

reprezentaţi ai mediului de afaceri 
 

10.  Evaluare 

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

10.4 Curs 

- corectitudinea şi exhaustivitatea 
cunoştinţelor;  
- coerenţa logică;  
- gradul de asimilare a limbajului de 
specialitate; 

Probă scrisă: calitatea, rigoarea, 
sinteza şi coerenţa tratării 
subiectului teoretic abordabil în 
manieră explicativ-argumentativă  
+ subiecte aplicative  

30% 

10.5 Seminar / 
Laborator /  
Tema de casă 

 Activitate seminar  - evaluarea 
răspunsurilor la întrebările formulate de către 
cadrul didactic și a participării active a 
fiecărui student la rezolvarea studiilor de caz 
la seminar.  

 Test de verificare -  rezolvarea unor 

aplicații asemănătoare celor de la seminarii. 
 Referat – se va întocmi individual un 
referat cu  tematica comunicată de către 
cadrul didactic titiular.Se va evalua gradul de 
încadrare în cerinţele impuse. 

 Expunerea liberă a studentului, 
rezolvarea unor aplicații la tablă și 
chestionare orală sub formă de 
dialog. 
 

 Testare 
 

 Corectarea referatului și 
răspunsurile studentului la 
întrebările referitoare la tema 
referatului  

30% 
 
 

20% 
 
 
 
 

20% 

10.6 Standard 
minim de 
performanţă 

1. Comunicarea informaţiilor utilizând corect limbajul ştiinţific referitor la disciplina studiată 
2. Cunoaşterea conceptelor de bază privind disciplina studiată 

 
 
Data completării   Titular disciplină,                     Titular seminar, 
21 septembrie 2018      Lect. univ. dr. Mihaela Dumitru         Lect. univ. dr. Mihaela Dumitru 
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,         Director de departament,               Director de departament, 
25 septembrie 2018          (prestator)           (beneficiar), 
        Conf. univ. dr. Daniela Bondoc              Conf. univ. dr. Daniela Bondoc 
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FIŞA DISCIPLINEI 
 

Audit intern, 2018-2019 

 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept 
1.3 Departamentul Finanțe, Contabilitate și Economie 

1.4 Domeniul de studii Contabilitate 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studiu / calificarea Contabilitate și Informatică de Gestiune / Economist 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Audit intern 

2.2 
Titularul disciplină (coordonator 
disciplină) 

Conf.univ.dr. Burtescu Claudia 

2.3 Titularul activităţilor de seminar  Lect. univ.dr. Brănză Diana 

2.4 Anul de studii II 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei OPT. 

  
3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe saptămână  4 3.2 din care curs 2 3.3 S  2 

3.4 Total ore din planul de înv.  56 3.5 din care curs 28 3.6 S  28 

Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual    ore 

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

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 12 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 8 

Tutorat - 

Examinări 2 

Alte activităţi (comunicare bidirecţională cu titularul de disciplină) 2 

3.7 Total ore studiu individual 44 

3.8 Total ore pe semestru 100 

3.9 Număr de credite 4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum 

Cunoaşterea noţiunilor fundamentale de economie, contabilitate financiară, 
Statistică 

 

4.2 De competenţe 

 Capacitatea de analiză şi sinteză 

 Capacitatea de înţelegere şi utilizare a limbajului economic 

 Capacitatea de a utiliza inducţia şi deducţia 

 Capacitatea de structurare şi interpretare a informaţiei 
 Capacitatea de gândire pragmatică şi aplicativă 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului Dotarea sălii de curs cu tablă / flipchart şi cretă colorată / marker 

5.2 
De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

Dotarea sălii de seminar cu tablă / flipchart şi cretă / marker; fiecare 
student foloseşte un minicalculator pentru rezolvarea studiilor de caz; 
participarea studentilor la activitățile de seminar și susținerea testelor; 
respectarea termenului anunțat de cadrul didactic pentru predarea temei 

 
6. Competenţe specifice vizate 

C
om

pe
te

nţ
e 

p
ro

fe
s
io

n
a

le
  

C5 Derularea operaţiunilor specifice controlului financiar-contabil -3 PC 
 

C
o
m

p
e

te

nţ
e CT1 Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă, riguroasă, 

eficientă şi responsabilă-1PC  

 
 
 

7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul 
general al disciplinei 

Disciplina Audit intern oferă fondul de cunoştiinţe teoretice şi metodologice necesare  
cunoaşterii, în funcţie de standardele şi practica internaţională în domeniu, conceptul de audit, 
cunoaşterea terminologiei folosite in activitatea de audit intern,  conştientizarea rolului social al 
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auditului intern,  cunoaşterea modului de abordare a misiunii de audit intern,  însuşirea 
cunoştinţelor şi deprinderilor pentru a putea face faţa desfăşurării procesului de culegere de 
probe adecvate pentru misiunea de audit,  cunoaşterea modului de interpretare a unui raport de 
audit intern.  
 

7.2 Obiectivele 
specifice 

A. Obiective cognitive 

 Cunoaşterea principiilor de bază de proiectare a unui sistem organizatoric. 

 Cunoaşterea tehnicilor (instrumentelor) utilizate în colectarea probelor de audit.  
 Cunoaşterea procedurii de desfăşurare a unei misiuni de audit. 
 Cunoaşterea regulilor de întocmire a unui raport de audit. 
 Aplicarea principiilor şi tehnicilor de audit intern  în vederea desfăşurării unei misiuni de 

audit 
 

B. Obiective procedurale 

- explicarea conceptelor, procedeelor şi  metodelor folosite în audit audit 
- explicarea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informaţiilor necesare  
auditului intern  

 

C. Obiective atitudinale 

- Respectarea normelor de deontologie profesională (a codului deontologic al profesie;  

- Cooperarea în echipe de lucru;  

Utilizarea unor metode specifice de elaborare a unui plan de dezvoltare personală şi 
profesională. 

 
8. Conţinuturi 

8.1. Curs 
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 
Normele generale privind exercitarea activităţii de audit 
public intern 

2 

Prelegere şi 
expunere la 
tablă  

Prelegere, prin mijloace 
auditive şi vizuale; 
Răspunsuri directe la 
întrebările 
studenţilor; 
Încurajarea participării 
active 
a studenţilor la curs; 

2 

Organizarea auditului public intern în România 
Cadrul general  

Structurile de audit public intern din România  
Atribuţiile compartimentului de audit public intern 
 

4 

3 

Codul privind conduita etică a auditorului intern 
Metodologia de desfăşurare a misiunilor de audit public 
intern 

a) misiuni de audit de regularitate/conformitate;  
b) misiuni de audit al performanţei;  

     c) misiuni de audit de sistem. 

2 

4 

Metodologia generală de derulare a misiunilor de asigurare 
Pregatirea misiunii 
Interventia la fata locului 
 

4 

5 
Metodologia generală de derulare a misiunilor de asigurare 
Raportarea rezultatelor misiunii 
Urmarirea recomandarilor 

2 

6 

Misiunea de audit intern privind Activitatea financiar-
contabilă: 
 Organizarea registrelor  de contabilitate 
Conducerea contabilităţi 
Conducerea activităţii financiare 
 

4 

7 

Misiunea de audit intern privind Activitatea financiar-contabilă 
Elaborarea bilanţului contabil  
 Elaborarea contului de execuţie bugetară  

 
 

4 

8 

Misiunea de audit intern privind Activitatea financiar-contabilă 
Organizarea sistemului de raportare a datelor financiar 
contabile către management 
Organizarea şi efectuarea controlului financiar preventiv 
propriu 
 

2 
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9 

Misiunea de audit intern privind Activitatea financiar-contabilă 
Fiabilitatea sistemului informatic financiar-contabil 
Organizarea şi efectuarea arhivării documentelor financiar-
contabile 
 

4 

Bibliografie 
1. C. Burtescu – Audit intern-Note de curs (în format electronic), 2017 
2.  Voinea Cristina Maria-Auditul intern intre teorie si practica, Ed. ProUniversitaria, Bucuresti, 2016 
3. Mihailescu Ion, Marcu Niculina, Ed. Independenta Ec, Pitesti, 2010 
4. Munteanu Victor - Auditul intern la intreprinderi si institutii publice, Ed. Walters Kluwer, Bucuresti, 2010 
5.  CAFR – Hotarare pentru aprobarea Normelor de audit intern, 2017 
6. Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată cu modificările ulterioare 
7. Hotărârea nr. 1.086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public 

intern, Monitorul Oficial nr. 17 din 10.1.2014 
8. Ordin nr. 757 pentru aprobarea Ghidului general privind metodologia specifică de derulare a misiunilor de audit 

public intern de regularitate/conformitate 
9. Legea nr.191/27.10.2011 pentru modificarea si completarea Legii nr.672/2002 privind auditul public intern.  
10.  Normele privind sistemul de cooperare in asigurarea  functiei de audit public intern  aprobate prin HG 

1183/2012 
11.  Normele  privind coordonarea si desfasurarea  proceselor de atestare nationala si pregatire profesionala 

continua  a auditorilor interni si a persoanelor fizice  aprobate prin HG 1259/2012 

8.2. Aplicaţii: Seminar Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 
Studiu de caz Misiunea de audit intern privind activitatea 
financiar-contabila. 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicaţii şi 
studii de caz 

Explicaţii, 
exemplificări, 

dialog 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se  folosesc materiale 
tipărite şi documente 
financiar-contabile. 

2 

Obiectivele misiunii de audit intern privind Activitatea 
financiar-contabilă: 

1.  Organizarea registrelor  de contabilitate 

2.  Conducerea contabilităţii 

3. Conducerea activităţii financiare 
 

8 

3 

Obiectivele misiunii de audit intern privind Activitatea 
financiar-contabilă: 

4. Elaborarea bilanţului contabil  
5. Elaborarea contului de execuţie bugetară  
6. Organizarea sistemului de raportare a datelor 
financiar contabile către management 
 

8 

4 

Obiectivele misiunii de audit intern privind Activitatea 
financiar-contabilă: 

7. Organizarea şi efectuarea controlului financiar 
preventiv propriu 
8.Fiabilitatea sistemului informatic financiar-contabil 
9. Organizarea şi efectuarea arhivării documentelor 
financiar-contabile 

 

6 

5 Studiu de caz-Raportul de audit 4 

Bibliografie 
1. C. Burtescu – Audit intern-Note de curs (în format electronic), 2017 
2.  Voinea Cristina Maria-Auditul intern intre teorie si practica, Ed. ProUniversitaria, Bucuresti, 2016 
3. Mihailescu Ion, Marcu Niculina, Ed. Independenta Ec, Pitesti, 2010 
4. Munteanu Victor - Auditul intern la intreprinderi si institutii publice, Ed. Walters Kluwer, Bucuresti, 2010 
5.  CAFR – Hotarare pentru aprobarea Normelor de audit intern, 2017 
6. Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată cu modificările ulterioare 
7. Hotărârea nr. 1.086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public 

intern, Monitorul Oficial nr. 17 din 10.1.2014 
8. Ordin nr. 757 pentru aprobarea Ghidului general privind metodologia specifică de derulare a misiunilor de audit 

public intern de regularitate/conformitate 
9. Legea nr.191/27.10.2011 pentru modificarea si completarea Legii nr.672/2002 privind auditul public intern.  
10.  Normele privind sistemul de cooperare in asigurarea  functiei de audit public intern  aprobate prin HG 

1183/2012 
11.  Normele  privind coordonarea si desfasurarea  proceselor de atestare nationala si pregatire profesionala 

continua  a auditorilor interni si a persoanelor fizice  aprobate prin HG 1259/2012 
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9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 

Conţinutul ştiinţific al disciplinei răspunde cerinţelor profesionale ale viitorilor specialişti şi asigură cunoştinţele, 
competenţele şi abilităţile  necesare ocupaţiilor existente pe piaţa muncii. 
 

 
 

10.  Evaluare 

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

10.4 Curs 

- corectitudinea şi exhaustivitatea 
cunoştinţelor;  
- coerenţa logică;  
- gradul de asimilare a limbajului de 
specialitate 

Evaluarea finală - probă scrisă (2 
ore): calitatea, rigoarea, sinteza şi 
coerenţa tratării subiectului 
teoretic abordabil în manieră 
explicativ-argumentativă (30%) + 
1 subiect cu răspunsuri multiple 
(tip grilă) (30%) + 1 subiect 
aplicativ de (30%) 

 
 
 
 
50 %  
 

10.5 Seminar  
 

 Activitate seminar - evaluarea 
răspunsurilor la întrebările formulate de 
către cadrul didactic şi a participării 
active a fiecărui student la rezolvarea 
studiilor de caz la seminar.  
 

 Test de verificare -  rezolvarea unor 
aplicaţii asemănătoare celor de la 
seminarii. 
 

 Tema de casă - se vor rezolva 
aplicaţii propuse de cadrul didactic 
referitoare la misiunea de audit intern. 
Se va evalua gradul de încadrare în 
cerinţele impuse. 
 

 Evaluare continuă prin itemi cu 
răspuns scurt (în scris) şi prin 
chestionare orală sub formă de 
dialog. 
 
 
 

 Testare 
 
 
 

 Corectarea temei şi chestionare 
orală 

20% 
 
 
 
 
 
20% 
 
 
 
 
10% 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

1. Comunicarea informaţiilor utilizând corect limbajul ştiinţific referitor la domeniul auditului 
intern 
2. Cunoaşterea conceptelor de bază auditul intern 
3. Cunoaşterea metodologiei de derulare a auditului  intern 
 

 
 
  
 
Data completării   Titular disciplină,                     Titular seminar, 
21 septembrie 2018      Conf. univ. dr. Burtescu Claudia         Lect. univ. dr. Brânză Diana 
 
 
 
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,     Director de departament,              Director de departament, 
25 septembrie 2018         (prestator)           (beneficiar), 
      Conf. univ. dr. Daniela Bondoc              Conf. univ. dr. Daniela Bondoc 
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FIŞA DISCIPLINEI 
 

Contabilitatea instituțiilor de credit, 2018-2019 

 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept 

1.3 Departamentul Finanţe, Contabilitate şi Economie 

1.4 Domeniul de studii Contabilitate 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studiu / calificarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune / Economist 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Contabilitatea Instituțiilor de Credit  

2.2 Titularul disciplinei  (coordonator disciplină) Lect. univ. dr. Brînză Diana 

2.3 Titularul activităţilor de seminar  Lect. univ. dr. Brînză Diana  
2.4 Anul de studii II 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei O 

  
3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe saptămână  3 3.2 din care curs 2 3.3 S  2 

3.4 Total ore din planul de înv.  56 3.5 din care curs 28 3.6 S  28 

Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual    ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 18 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 10 

Tutorat 2 

Examinări 2 

Alte activităţi  2 

3.7 Total ore studiu individual 44 

3.8 Total ore pe semestru 100 

3.9 Număr de credite 4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum Cunoaşterea noţiunilor  fundamentale de economie, contabilitate,  

4.2 De competenţe Capacităţi de analiză, sinteză aferente domeniului de studiu 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului Dotarea sălii de curs cu tablă / flipchart şi cretă colorată / marker 

5.2 
De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

Dotarea sălii de seminar cu tablă / flipchart şi cretă / marker; fiecare 
student foloseşte un minicalculator pentru rezolvarea studiilor de caz; 
participarea studentilor la susţinerea testelor; respectarea termenului 
anunţat de cadrul didactic pentru predarea temei 

 
6. Competenţe specifice vizate 

C
o
m

p
e

te
nţ

e 
p

ro
fe

s
io

n
a

le
 C1. Identificarea şi înregistrarea operaţiunilor economice în contabilitatea  instituţiei de credit-1PC 

C3. Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar - contabile -2PC 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
a

n
s
v
e

rs
a

le
 

  CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă, 
riguroasă, eficientă şi responsabilă– 1 PC 
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7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul 
general al disciplinei 

Însuşirea de către studenţi a  metodelor şi principiilor contabile privind  reflectarea tranzacțiilor 
și evenimentelor dintr-o instituție de credit.  

7.2 Obiectivele 
specifice 

A. Obiective cognitive 
1. Cunoașterea și înțelegerea conceptelor  de bază, a principalelor tratamente contabile 
în obţinerea de informaţii contabile calitative. 
2. Operarea cu conceptele fundamentale ale Cadrului Conceptual Contabil; 
3. Definirea corectă a obiectului de studiu al „Contabilităţii instituţiilor de credit” și 
stabilirea relațiilor pe care  le are cu alte științe; 

B. Obiective procedurale. 
1. Dezvoltarea de competenţe în domeniul Contabilităţii Instituţiilor de C  ; 
2. Cunoaşterea problematicii cercetării normative şi a aplicării efective a tratamentelor 
contabile adecvate pentru obţinerea de informaţii contabile relevante şi fiabile ; 
3. Să creeze deprinderile de a analiza şi interpreta informaţiile contabile privind principalele 
elemente din situaţiile financiare ale întreprinderii 

C. Obiective atitudinale  
1.Respectarea normelor de deontologie contabilă în demersul de reflectare fidelă a  
evenimentelor ce au loc în activitatea unei instituţii de credit. 
2.Cooperarea în echipe de lucru pentru rezolvarea diferitelor teme abordate și referate 
privind contabilitatea instituţiilor de credit. 
3. Utilizarea unor metode specifice de elaborare a unui plan de dezvoltare personală și 
profesională 

 
8. Conţinuturi 

8.1. Curs 
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 
Obiectul contabilității instituțiilor de credit în condițiile 
activității specifice a băncilor 

2 

Prelegere 
şi 
expunere 
la tablă  

Studenţii au acces la 
suportul de curs şi în format 
electronic pe platforma e-
learning care facilitează 
învăţarea graduală şi 
structurată. 

2 
Principiile, documentele justificative, planul de conturi și 
 particularităţile contabilităţii bancare privind evaluarea 

2 

3 Contabilitatea operaţiunilor de casă la instituțiilor de credit 2 

4 
Contabilitatea  operațiunile de trezorerie realizate prin 
conturile curente  și de depozit ale clientelei 

2 

5 
Formele și instrumentele de decontare utilizate în 
operațiunile interbancare 

2 

6 
Reflectarea contabilă  a decontărilor prin conturi 
corespondente, a depozitelor și creditelor  la și de la 
instituțiile de credit 

2 

7 

Reflectarea contabilă a valorilor primite sau  date în 
pensiune, a sumelor de recuperat sau datorate , a creanțele 
restante și îndoielnice și depreciate rezultate în operațiunile 
interbancare 

2 

8 
 Contabilitatea creditelor acordate și primite de la clientela  
nefinanciară(personae fizice și juridice) 

3 

9 

Contabilitatea creditului acordate și primite de la clientela  
financiară nebancară, a creditul consorțial, a ajustărilor de 
depreciere pentru creanțele din operațiunile cu clientela
  

3 

10 Contabilitatea operațiunilor în devize 2 

11 
Contabilitatea operațiilor cu titluri de tranzacție șiu titluri de 
plasamnent  

2 

12 Contabilitatea operațiunilor diverse 2 

13 Contabilitatea  capitalului instituției de credit  2 

Bibliografie: 
1.Camelia Daniela Haţegan, Codruţa Daniela Pavel, „Contabilitatea instituţiilor de credit”, Editura Brumar, Timişoara, 
2011; 
2. Victoria Firescu, „Contabilitatea instituţiilor de credit”, Editura Sitech, Craiova, 2012; 
3. Ilie Răscolean, „Contabilitatea instituţiilor de credit”, Editura Universitas, Petroșani, 2014; 
4.Victoria Firescu, Diana Brînză, „Contabilitatea instituțiilor de credit, componentă importanată a sistemului financiar 
bancar, editura Universității din Pitești  –suport de curs pentru IFR, Pitești, 2017. 
 www.bcr.ro  

www.bnr.ro 

8.2. Aplicaţii: Seminar Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 
Aplicatii privind contabilitatea operaţiunilor de trezorerie 
realizate cu: numerar,  cecuri de călătorie   și prin  conturile 
clientelei 

4 
- dialogul 
- exerciţiul 
- studiul de 
caz 
- testarea 

În cadrul primei şedinţe se 
stabilesc obligaţiile de 
seminar ale studenţilor şi se 
precizează criteriile ce vor fi 
utilizate în evaluarea 

2 
Reflectarea contabilă a decontărilor intrabancare si 
interbancare 

4 

http://www.bcr.ro/
http://www.bnr.ro/
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 - consultaţii  
 

 

rezultelor învăţării 
Resurse folosite: 
 La rezolvarea studiilor de 

caz se vor utiliza 
minicalculatoare.  

 La ultimul seminar se va 
susţine un test de 
verificare a cunoştințelor. 

3 
Aplicatii privind creanţele restante,  îndoielnice si ajustările de 
depreciere pentru creanţele pe piaţa interbancară 

4 

4 
Reflectarea contabilă  a creditelor acordate clientelei 
nefinanciare si financiare 

4 

5 
Înregistrările  contabile privind creditele consorţiale 4 

6 Contabilitatea titlurilor de tranzacţie, de plasament si investitii 4   

7  Contabilitatea datoriilor şi creanţelor privind personalul 4   

Bibliografie: 
1.Camelia Daniela Haţegan, Codruţa Daniela Pavel, „Contabilitatea instituţiilor de credit”, Editura Brumar, Timişoara, 
2011; 
2. Victoria Firescu, „Contabilitatea instituţiilor de credit”, Editura Sitech, Craiova, 2012; 
3. Ilie Răscolean, „Contabilitatea instituţiilor de credit”, Editura Universitas, Petroșani, 2014; 
4.Victoria Firescu, Diana Brînză, „Contabilitatea instituțiilor de credit, componentă importanată a sistemului financiar 
bancar, editura Universității din Pitești  –suport de curs pentru IFR, Pitești, 2017. 

 
9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu programele analitice din alte centre universitare din ţară privind : 

 corectitudinea şi acurateţea folosirii conceptelor şi metodelor de management vor satisface aşteptările 
reprezentanţilor angajatorilor din domeniul economic; 

 competenţele procedurale şi atitudinale ce vor fi achiziţionate la nivelul disciplinei – vor satisface aşteptările 
reprezentanţilor mediului de afaceri. 

 

 
 

10.  Evaluare 

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

10.4 Curs 

- corectitudinea şi exhaustivitatea 
cunoştinţelor;  
- coerenţa logică;  
- gradul de asimilare a limbajului de 
specialitate 

Evaluarea finală - probă scrisă (2 
ore):  
-coerența logică și capacitatea  de 
sinteză a  tratării subiectului 
teoretic   și aplicativ abordabil în 
manieră explicativ-argumentativă  
 

 
 
 
 
50 %  
 

10.5 Seminar  
 

 Activitate seminar - evaluarea 
participării active a fiecărui student la 
rezolvarea studiilor de caz la seminar.  
 

 Test de verificare -  rezolvarea unor 
aplicaţii asemănătoare celor de la 
seminarii. 
 

 Tema de casă  propuse de cadrul 
didactic cu precizarea cerinţelor 
impuse. 
 

 Dialogul prin chestionare orală  
 
 
 

 Testare 
 
 
 

 Evaluarea lucrărilor individuale 
 
 

20% 
 
 
 
10% 
 
 
 
20% 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

1. Comunicarea informaţiilor utilizând corect limbajul ştiinţific referitor la domeniul analizei 
economice 
2. Cunoaşterea conceptelor de bază privind indicatorii economici ai activității de producție şi 
comercializare precum şi ai resurselor umane şi materiale 
3. Capacitatea de a interpreta dinamica principalilor indicatori economici  

 
 
Data completării   Titular disciplină,                     Titular seminar, 
21 septembrie 2018      Lect. univ. dr. Brînză Diana    Lect. univ. dr. Brînză Diana  
 
 
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,         Director de departament,               Director de departament, 
25 septembrie 2018          (prestator)           (beneficiar), 
                 Conf. univ. dr. Daniela BONDOC          Conf. univ. dr. Daniela BONDOC 
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FIŞA DISCIPLINEI 
Doctrine economice contemporane, anul universitar 2018-2019 

 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2. Facultatea Ştiinţe Economice și Drept 
1.3. Departamentul Finanțe, Contabilitate și Economie 
1.4. Domeniul de studii Contabilitate 

1.5. Ciclul de studii Licenţă 
1.6. Programul de studii/Calificarea Contabilitate și Informatică de Gestiune/ Economist 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Doctrine economice contemporane 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Bâldan Cristina 
2.3 Titularul activităţilor de seminar  Conf. univ. dr. Bâldan Cristina 
2.4 Anul de studii II 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei O 

 
3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe saptămână 3 3.2 din care curs 2 3.3 S / L / P 1 
3.4 Total ore din planul de înv. 42 3.5 din care curs 28 3.6 S / L / P 14 
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 24 
Tutorat - 
Examinări 4 
Alte activităţi ..... - 
3.7 Total ore studiu individual 58 
3.8 Total ore pe semestru 100 

3.9 Număr de credite 4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum Elemente de economie generală (studiata în liceu) 
4.2 De competenţe Capacităţi de analiză, sinteză, gândire divergentă 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului dotarea sălii de curs cu tablă /flipchart şi cretă colorată /marker 
5.2 De desfăşurare a laboratorului dotarea sălii de seminar cu tablă /flipchart şi cretă /marker 

 
6. Competenţe specifice vizate 

C
om

p
et

en
ţe

 
pr

of
es

io
na

le
 C1 Identificarea şi înregistrarea operaţiunilor economice în contabilitatea entităţii/organizaţiei; - 2 PC 

 

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 CT1 Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă, riguroasă, 
eficientă şi responsabilă; – 2 PC 

 
7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Familiarizarea studenților cu noţiunile specifice doctrinelor economice contemporane si 
dezvoltarea capacitatății de analiză şi sinteză a studenţilor, prin însuşirea unor metode şi 
tehnici de investigare, cuantificare şi interpretare a fenomenelor şi proceselor economice 
care reflectă activitatea economică 

7.2 Obiectivele specifice 

A. Obiective cognitive: 
1.Cunoașterea și înțelegerea diferitelor concepte economice de bază, a principalelor teorii şi 
doctrine economice; 
2.Operarea cu conceptele fundamentale ale diferitelor curente de gândire economică; 
3.Explicarea și interpretarea diferitelor concepte,  teorii economice și evoluții ale economiei 
naționale și internaționale; 
4.Definirea corectă a obiectului de studiu al doctrinelor economice contemporane și 
stabilirea relațiilor pe care ştiinţele economice le au cu alte științe; 
B. Obiective procedurale: 
1.Corelarea unor experiențe universitare şi profesionale cu unele teorii economice;  
2.Identificarea unor situații concrete  de aplicare a teoriilor și  doctrinelor economice în 
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cadrul mediului de afaceri local; 
3.Folosirea teoriilor pedagogice pentru elaborarea unui stil de învățare eficient; 
4.Utilizarea unor metode de autoevaluare a propriei activități de învățare; 
C. Obiective atitudinale: 
1.Respectarea normelor deontologice profesionale - a codului deontologic al profesorului - 
fundamentate pe opţiuni valorice explicite, specifice specialistului în ştiinţele economice;  
2.Cooperarea în echipe de lucru pentru rezolvarea diferitelor sarcini profesionale;  
3. Cultivarea şi promovarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori, etică şi responsabilitate 
socială;  
4.Utilizarea unor metode specifice de elaborare a unui plan de dezvoltare personală și 
profesională. 

 
8. Conţinuturi 

8.1. Curs  
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 
 

ECONOMISTUL ȘI ISTORIA ȘTIINȚEI SALE 
 

2 

- prelegerea 
- dezbaterea  

 - explicaţia 
Tabla 

2 
 

LIBERALISMUL ECONOMIC CLASIC 4 

3 
CURENTE REFORMISTE ȘI CONTESTATARE FAȚĂ DE 
LIBERALISMUL CLASIC 

3 

4 
 

INSTITUȚIONALISMUL ȘI RADICALISMUL. ASCENSIUNEA 
CURENTELOR DIRIJISTE 

3 

5 
 

DOCTRINA ECONOMICĂ MARXISTĂ 2 

6 
 

ASCENSIUNEA ȘI DECLINUL CURENTULUI ECONOMIEI 
DIRIJATE 

2 

7 
 

TEORII, CURENTE ȘI ȘCOLI DE GÂNDIRE ECONOMICĂ DIN A 
DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XX-LEA 

4 

8 
 

TEORII LIBERALE NEOCLASICE DESPRE COMERȚUL 
COMERȚUL INTERNAȚIONAL ȘI CRITICII ACESTORA (1870-
2000) 

4 

9 
 
 

TEORII LIBERALE NEOCLASICE DESPRE COMERȚUL 
COMERȚUL INTERNAȚIONAL ȘI CRITICII ACESTORA (1870-
2000) 

4 

Bibliografie 
1. Cristina BÂLDAN, Doctrine economice contemporane – note de curs, Material în format electronic, 2018. 
2. Dumitru MURESAN, Alexandru TASNADI, Ivanciuc Nicolae VALEANU, Angela ROGOJANU, Sultana SUTA 

SELEJAN, Gheorghe CIULBEA, Robert PAIUSAN, Diana HRISTACHE, Alina CRETU, Monica DOBRESCU, 
Silviu BALANICA, Georgiana SCHIOPU, Doctrine economice, Editura ASE, București, 2003, material în format 
electronic disponibil pe http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=66. 

3. Robert PĂIUȘAN, Keynes și economiștii interbelici de limbă germană, Editura ASE, București, 2012. 
4. Angela ROGOJANU, Mari școli de gândire economică. Tradiția recuperată, Editura ASE, București 2016. 

8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă 
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 
Seminar organizatoric: prezentarea obiectivelor disciplinei, a 
competenţelor vizate, distribuirea temelor pentru proiect 

1 

- exerciţii de 
reflecţie 
- prezentări 
referate 
- lucrul în grup 
- explicaţia 

- 
 

2 
Factorii ce au contribuit la revigorarea istoriei gândirii economice la 
mijlocul secolului XX 

1 

3 Doctrina economică a lui Adam Smith 2 
4 Ascensiunea curentelor dirijiste. Apariţia neoliberalismului 2 
5 Teoria economică marxistă 2 
6 Keynesismul, curent al economiei de piaţă dirijate 2 
7 Lucrare de verificare 2 
8 Monetarismul 1 
9 Teorii despre geneza subdezvoltării 1 

Bibliografie 
1. Cristina BÂLDAN, Doctrine economice contemporane – note de curs, Material în format electronic, 2018. 
2. Dumitru MURESAN, Alexandru TASNADI, Ivanciuc Nicolae VALEANU, Angela ROGOJANU, Sultana SUTA 
SELEJAN, Gheorghe CIULBEA, Robert PAIUSAN, Diana HRISTACHE, Alina CRETU, Monica DOBRESCU, Silviu 
BALANICA, Georgiana SCHIOPU, Doctrine economice, Editura ASE, București, 2003, material în format electronic 
disponibil pe http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=66. 
3. Robert PĂIUȘAN, Keynes și economiștii interbelici de limbă germană, Editura ASE, București, 2012. 
4. Angela ROGOJANU, Mari școli de gândire economică. Tradiția recuperată, Editura ASE, București 2016. 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul  aferent programului 

 corectitudinea şi acurateţea folosirii conceptelor și teoriilor Doctrinelor economice contemporane însuşite la 
nivelul disciplinei – vor satisface aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice/academice din domeniul 
ştiinţelor economice; 

 competenţele procedurale şi atitudinale ce vor fi achiziţionate la nivelul disciplinei – vor satisface  aşteptările  
reprezentanţilor asociaţiilor profesionale şi angajatorilor din domeniul economic. 

 
1. Evaluare 

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

10.4 Curs 
Evaluare finală 

 
Întrebări cu răspuns deschis 

 
50% 

10.5 Seminar / 
Laborator /  

Verificare periodică 
Referat 

Întrebări cu răspuns deschis 
Realizarea unui referat pe o temă dată 

10% 
40% 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

2,5 puncte acumulate la evaluarea finală şi 2,5 puncte acumulate la seminar 

 
 
Data completării   Titular disciplină,                     Titular seminar, 
21 septembrie 2018      Conf. univ. dr. Bâldan Cristina              Conf. univ. dr. Bâldan Cristina 
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,         Director de departament,               Director de departament, 
25  septembrie 2018          (prestator)           (beneficiar), 
                    Conf. univ. dr. Daniela Bondoc              Conf. univ. dr. Daniela Bondoc 
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FIŞA DISCIPLINEI 
 

Educaţie fizică, 2018-2019 

 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept 
1.3 Departamentul Finanţe, Contabilitate şi Economie 

1.4 Domeniul de studii Contabilitate 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studiu / calificarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune / Economist 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Educaţie fizică 

2.2 Titularul disciplinei  (coordonator disciplină)  
2.3 Titularul activităţilor de seminar  Asist. univ. dr. Enache Sebastian 
2.4 Anul de studii II 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei O 
  

3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe saptămână  1 3.2 din care curs  3.3 S  1 
3.4 Total ore din planul de înv.  14 3.5 din care curs  3.6 S  14 
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual    ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 3 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 4 
Tutorat 2 
Examinări - 
Alte activităţi  2 
3.7 Total ore studiu individual 11 
3.8 Total ore pe semestru 25 

3.9 Număr de credite 1 

 
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/proiectului 

Teren Sport Bitum/iarbă,  Sală Fitness/Sală Sport, "Gh. Doja" Nr. 41, 
Piteşti;  mingi, vestuţe de departajare, jaloane, cercuri, competuri şi alte 
materiale auxiliare; prezenţa studenţilor la seminar. 

 
6. Competenţe specifice vizate 

C
om

pe
te

nţ
e 

p
ro

fe
si

o
na

le
  

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
a

n
sv

e
rs

a
le

 
 

CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de 
relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei – 1PC 
 

 
 
 
 
 

7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul 
general al disciplinei 

Conştientizarea rolului şi importanţei practicării exerciţiilor fizice cât şi îmbunătăţirea stării 
generale de sănătate; 

7.2 Obiectivele 
specifice 

Obiective atitudinale: 

OA1 - formarea convingerilor şi deprinderilor de practicare independentă a exerciţiilor fizice şi a 
sporturilor preferate, în scop igienic, deconectant; 

OA2 - îmbunătăţirea continuă a stării de sănătate, a vigorii fizice, psihice precum şi a dezvoltării 
corporale armonioase; 
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OA3 - ridicarea nivelului general de motricitate şi însuşirea elementelor de bază din practica 
unor ramuri sportive; 

OA4 - formarea şi consolidarea unui sistem de cunoştinţe practice şi teoretice (didactice, 
metodice, tehnice, organizatorice) în concordanţă cu sarcinile generale ale învăţământului 
superior; 

OA5 - modelarea stărilor psihocomportamentale şi transpunerea acestora în practica vieţii 
sociale ( fair-play, spirit de echipă, responsabilitate, perseverenţă, hotărâre, încredere, 
stăpânire de sine, etc.; 
OA6  - formarea unei conduite favorabile şi a unui stil de viaţă sănătos, mental şi fizic prin 
practicarea activităţilor cu specific sportiv;  
OA7 - desfăşurarea unor activităţi sportive care să contribuie la menţinerea unui aspect fizic 
plăcut; 
OA8  - stimularea interesului pentru sport şi mişcare, ca modalitate de menţinere a stării de 
sănătate şi de influenţare a unei evoluţii corecte şi armonioase a organismului. 
 
Obiective procedurale: 

OP1 – exersarea deprinderilor în vederea realizării capacităţii de organizare a sarcinilor care le 
vor avea ca organizatori de activităţi educative cu caracter sportiv; 

 
 

8. Conţinuturi 
 

8.1. Curs  
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

 
Bibliografie 

  

 

8.2. Aplicaţii – Seminar 
Nr. 
ore 

Metode de predare Observaţii 
Resurse folosite 

Verificarea capacităţii motrice generale de viteză, rezistenţă, forţă, 
îndemânare/coordonare; 
Prezentarea unui conţinut teoretic minimal vizând jocurile sportive fotbal, 
baschet, handbal şi volei, valenţele si trăsăturile lor specifice, realizarea 
instructajului pentru protecţia muncii, prezentarea obiectivelor si a 
cerinţelor disciplinelor predate, susţinerea  testărilor iniţiale; 
Jocuri pe spaţii reduse de 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, Fotbal, Tenis, Badminton; 
 

4 ore Metode – 

conversaţia, 
demonstraţia, 

observaţia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În cadrul primei 
întâlniri se 
stabilesc obligațiile 
studenților și se 
precizează 
criteriile utilizate în 
evaluarea 
rezultatelor. 

Susţinerea eficientă a efortului specific solicitărilor în lecţia de 
educaţie fizică şi sport şi întreceri. 
Calităţi motrice specifice: 
Viteza:  de reacţie faţă de: minge, partener, adversar; de execuţie a 
deplasărilor, săriturilor şi a procedeelor tehnice de bază 
Forţă explozivă la nivelul trenului inferior 
Rezistenţă la efort mixt 
Îndemânare în manevrarea obiectului de joc 
 

4 ore Metode – 

conversaţia, 
demonstraţia, 

exersarea, 
observaţia, imitaţia, 

modelarea. 

Utilizarea adecvată în întreceri / concursuri a procedeelor tehnice 
însuşite. 
Handbal: procedee tehnice: 
în apărare: 
poziţia fundamentală: înaltă, medie, joasă, deplasare laterală pe 
semicerc cu paşi adăugaţi, către dreapta şi către stânga, deplasare cu 
paşi adăugaţi, către înainte şi către înapoi, alergare laterală către 
dreapta şi către stânga, schimbarea direcţiei din alergarea laterală şi 
deplasarea laterală cu paşi adăugaţi, săriturile pe un picior din deplasare 
şi pe ambele picioare, de pe loc şi din deplasare 
în atac: 
în jocul fără posesia mingii: 
poziţia fundamentală, alergare de viteză, schimbarea tempoului, 
alergării, oprirea şi demarcarea, alergare laterală, schimbările de direcţie 
din alergarea normală şi laterală, săriturile pe un picior din deplasare şi 
pe ambele picioare de pe loc şi din deplasare, deplasarea pe semicerc. 
în jocul cu posesia mingii: 

pasele de pe loc şi din deplasare: cu o mână şi cu ambele mâini de jos, 
de sus, din lateral, directe şi cu pământul, la diferite distanţe şi către 
diferite direcţii 
driblingul pe loc şi în deplasare: cu variaţia înălţimii şi a ,tempoului 

4 ore Metode – 

conversaţia, 
demonstraţia, 

exersarea, 
observaţia, imitaţia, 

modelarea. 
 



F1-REG-71-03 

 

alergării, cu fiecare mână, cu viteză maximă, cu fiecare mână, driblingul 
cu schimbarea direcţiei: cu trecerea mingii prin spate, cu fiecare mână, 
aruncările la poarta de pe loc, din deplasare: 
HANDBAL Acţiuni tactice individuale de atac: 
demarcarea pentru intrarea în posesia mingii; 
deplasarea in teren, pătrunderea; 
dribling, fenta de pasare, de depăşire şi de aruncare; 
depăşirea şi aruncarea la poarta sau pasarea mingii; 
Acţiuni tactice individuale de apărare: 
marcajul între atacant şi poarta; 
marcajul între atacant şi minge, apărarea om la om, lansarea 
contraatacului. 
VOLEI  Procedee tehnice însuşite anterior 
poziţia fundamentală: înaltă, medie, joasă, deplasare laterală cu paşi 
adăugaţi, către dreapta şi către stânga, deplasare cu paşi adăugaţi, 
către înainte şi către înapoi, alergare laterală către dreapta şi către 
stânga, schimbarea direcţiei din alergarea laterală şi deplasarea laterală 
cu paşi adăugaţi, săriturile pe un picior din deplasare şi pe ambele 
picioare, de pe loc şi din deplasare 
pasele de pe loc şi din deplasare cu ambele mâini de jos, de sus, din 
lateral, la diferite distanţe şi către diferite direcţii, dublajul. 
preluarea din serviciu, din atac, pase înalte, scurte, lovitura de atac, 
serviciul. 
VOLEI Acţiuni tactice individuale de atac: 
orientarea preluării către zona în care se află ridicătorul; 
orientarea serviciului în zone precizate; 
adaptarea loviturii de atac ca forţă şi direcţie în funcţie de traiectoria 
mingii. 
Acţiuni tactice individuale de apărare: 
plasamentul adecvat în zona proprie la primirea serviciului; 
plasamentul în zona proprie la efectuarea serviciului coechipierilor; 
anticiparea şi plasarea eficientă pe direcţia mingii transmisă de adversar 
blocajul individual; 
supravegherea mingii preluată / transmisă de parteneri şi intervenţia în 
cazul execuţiilor impuse. 
 
 
Verificare practică: Norme de control specifice  
Handbal  
Testare – dribling printre jaloane, aruncare la poartă prin procedeu la 
alegere. Pasă plecare pe contraatac, reprimire  dribling şi aruncare la 
poartă din săritură.   
Fotbal 
Testare – dribling printre jaloane, şut la poartă. Pasă plecare pe 
contraatac, reprimire  dribling şi şut la poartă din afara careului. Joc 
bilateral.  
Volei  
Testare – pase in doi de sus si de jos, pase la perete număr de repetări. 
Pasă plecare pe contraatac,  lovitura de atac . Joc bilateral. 
Baschet 
Testare – dribling printre jaloane, aruncare la cos prin procedeu la 
alegere. Pasă plecare pe contraatac, reprimire  dribling şi aruncare la 
cos din săritură. Joc bilateral 

2 ore Metode - practice, 
intuitive, verbale şi 

evaluative. 

 
Bibliografie 
*** Regulamente pe ramuri de sport – Atletism, Baschet, Badminton, Handbal, Fotbal, Volei, elaborate de Federaţiile 
sportive. 
   Enache, S, (2018), Strategii formative in educatia fizica a studentilor din invatamantul de neprofil, Editura Universitatii din 
Pitesti 

Drăgan, I., (2010), Din secretele sănătăţii cei 2 M Mişcarea şi Mâncarea,  Editura Bogdana, Bucureşti. 
Mihăilescu, L.,  Mihăilescu, N., (2006), Atletism în sistemul educaţional, Editura Universităţii din Piteşti. 
Opriş Florentina, (2012), Sport, Dietă & Vedete, Editura Litera, Bucuresti. 
Vladu, L., Marinescu, A., Amzăr, L., (2008), Sănătate prin sport, Editura Universităţii Craiova. 
http://fr.groups.yahoo.com/group/fan_sanatate_grup_pe_internet/message/283 
http://www.plantelevietii.ro/greutate.html  
http://www.florentina.ro/index.php?cat_id=371 

 

 

http://fr.groups.yahoo.com/group/fan_sanatate_grup_pe_internet/message/283
http://www.plantelevietii.ro/greutate.html%20accesat%201%20.02.%202013
http://www.florentina.ro/index.php?cat_id=371


F1-REG-71-03 

 

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

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cerinţele actuale ale societăţii, cu nevoia studenţilor de compensare a 
muncii intelectuale intensive şi mai ales de menţinere a unei stări de sănătate optime. Considerăm că incluziunea 
studenţilor de piaţa muncii este condiţionată si de capacitatea fizică de a depune efort, de capacitatea de socializare, 
de starea de sănătate bună, de adoptare a unui stil de viaţă sănătos, acestea fiind unele din efectele participării  
studenţilor la orele de educaţie fizică universitară.    
Notă: Universitatea din Piteşti evaluează periodic gradul de satisfacţie al reprezentanţilor angajatorilor faţă de 
competenţele profesionale şi transversale dobândite de către absolvenţi. 
 
 

10.  Evaluare 

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

10.4 Curs  
  

 
 

10.5 Seminar  
 

EVALUARE FINALĂ 
EVALUARE PERIODICĂ 
ACTIVITATE SEMINAR 
TEMĂ PENTRU ACASĂ 

EVALUARE FINALĂ 
TESTARE 
TESTARE 
REFERAT  

30% 
30% 
30% 
10% 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

Achiziţionarea cel puţin a primelor 5 puncte componente ale competenţelor profesionale 
precizate mai sus. 

Promovarea studenţilor scutiţi medical (SM), se va face pe baza îndeplinirii cerinţelor precizate în Procesul Verbal: 
prezenţa la oră în echipament sportiv, prezentare SM, scutit medical total sau parţial, activitate de şah sau gimanstică 
medicală (după caz); Evaluarea finală se va realiza după caz, prin competiţii de şah sau prezentare orală a unui 
referat cu temă prestabilită de către cadrul didactic, cu trimitere specifică asupra activităţii de Educaţie Fizică şi Sport. 
 
La finalul semestrului procentajul se va transforma în calificativ ADMIS/RESPINS. 
 
Data completării   Titular disciplină,                        Titular de seminar, 
21  septembrie 2018                 Asist. univ. dr. Enache Sebastian 
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,     Director de departament,              Director de departament, 
25 septembrie 2018          (prestator)           (beneficiar), 
                  Prof. univ. dr. Marian Creţu                   Conf. univ. dr. Bondoc  Daniela            
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FIŞA DISCIPLINEI 
 

Educaţie fizică, 2018-2019 

 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept 
1.3 Departamentul Finanţe, Contabilitate şi Economie 

1.4 Domeniul de studii Contabilitate 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studiu / calificarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune / Economist 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Educaţie fizică 

2.2 Titularul disciplinei  (coordonator disciplină)  
2.3 Titularul activităţilor de seminar  Asist. univ. dr. Enache Sebastian 
2.4 Anul de studii II 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei O 
  

3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe saptămână  1 3.2 din care curs  3.3 S  1 
3.4 Total ore din planul de înv.  14 3.5 din care curs  3.6 S  14 
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual    ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 3 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 3 
Tutorat 3 
Examinări - 
Alte activităţi  2 
3.7 Total ore studiu individual 11 
3.8 Total ore pe semestru 25 

3.9 Număr de credite 1 

 
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/proiectului 

Teren Sport Bitum/iarbă,  Sală Fitness/Sală Sport, "Gh. Doja" Nr. 41, 
Piteşti;  mingi, vestuţe de departajare, jaloane, cercuri, competuri şi alte 
materiale auxiliare; prezenţa studenţilor la seminar. 

 
6. Competenţe specifice vizate 

C
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e 
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a
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CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de 
relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei – 1 PC 
 

 
 
 
 
 

7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul 
general al disciplinei 

Conştientizarea rolului şi importanţei practicării exerciţiilor fizice cât şi îmbunătăţirea stării 
generale de sănătate; 

7.2 Obiectivele 
specifice 

Obiective atitudinale: 

OA1 - formarea convingerilor şi deprinderilor de practicare independentă a exerciţiilor fizice şi a 
sporturilor preferate, în scop igienic, deconectant; 

OA2 - îmbunătăţirea continuă a stării de sănătate, a vigorii fizice, psihice precum şi a dezvoltării 
corporale armonioase; 
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OA3 - ridicarea nivelului general de motricitate şi însuşirea elementelor de bază din practica 
unor ramuri sportive; 

OA4 - formarea şi consolidarea unui sistem de cunoştinţe practice şi teoretice (didactice, 
metodice, tehnice, organizatorice) în concordanţă cu sarcinile generale ale învăţământului 
superior; 

OA5 - modelarea stărilor psihocomportamentale şi transpunerea acestora în practica vieţii 
sociale ( fair-play, spirit de echipă, responsabilitate, perseverenţă, hotărâre, încredere, 
stăpânire de sine, etc.; 
OA6  - formarea unei conduite favorabile şi a unui stil de viaţă sănătos, mental şi fizic prin 
practicarea activităţilor cu specific sportiv;  
OA7 - desfăşurarea unor activităţi sportive care să contribuie la menţinerea unui aspect fizic 
plăcut; 
OA8  - stimularea interesului pentru sport şi mişcare, ca modalitate de menţinere a stării de 
sănătate şi de influenţare a unei evoluţii corecte şi armonioase a organismului. 
 
Obiective procedurale: 

OP1 – exersarea deprinderilor în vederea realizării capacităţii de organizare a sarcinilor care le 
vor avea ca organizatori de activităţi educative cu caracter sportiv; 

 
 

8. Conţinuturi 
 

8.1. Curs  
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

Bibliografie  

8.2. Aplicaţii – Seminar 
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

Iniţierea oportună a acţiunilor tactice individuale în întreceri. 
Baschet : procedee tehnice: 
în apărare: 
poziţia fundamentală: înaltă, medie, joasă, deplasare laterală cu paşi 
adăugaţi, către dreapta şi către stânga, deplasare cu paşi adăugaţi, 
către înainte şi către înapoi, alergare laterală către dreapta şi către 
stânga, oprirea şi pivotarea, schimbarea direcţiei din alergarea laterală 
şi deplasarea laterală cu paşi adăugaţi, săriturile pe un picior din 
deplasare şi pe ambele picioare, de pe loc şi din deplasare 
în atac: 
în jocul fără posesia mingii: 
poziţia fundamentală, alergare de viteză, schimbarea tempoului, 
alergării, oprirea şi pivotarea, alergare laterală, schimbările de direcţie 
din alergarea normală şi laterală, săriturile pe un picior din deplasare şi 
pe ambele picioare de pe loc şi din deplasare 
în jocul cu posesia mingii: 
pasele de pe loc şi din deplasare: cu o mână şi cu ambele mâini 
de la piept, de jos, de sus, din lateral, din cârlig, directe şi cu pământul, 
la diferite distanţe şi către diferite direcţii 
driblingul pe loc şi în deplasare: cu variaţia înălţimii şi a ,tempoului 
alergării, cu fiecare mână, cu viteză maximă, cu fiecare mână, driblingul 
cu schimbarea direcţiei:, cu trecerea mingii prin faţă, cu trecerea mingii 
prin spate, cu trecerea mingii printre picioare, cu piruetă, cu fiecare 
mână, aruncările la coş: 
din dribling şi din alergare: cu fiecare mână, de sus, de jos, în cârlig, de 
pe loc cu o mână, din faţă şi de deasupra capului, din săritură. 
BASCHET Acţiuni tactice individuale de atac: 
demarcarea pentru intrarea în posesia mingii; 
pătrunderea; 
fenta de pasare, de depăşire şi de aruncare; 
depăşirea şi aruncarea la coş sau pasarea mingii; 
recuperarea după aruncarea la coş nereuşită, proprie şi a coechipierilor. 
Acţiuni tactice individuale de apărare: 
marcajul între atacant şi coş; 
marcajul între atacant şi minge. 
Fotbal: procedee tehnice 
procedee tehnice însuşite anterior: 
lovirea mingii cu piciorul; 
preluarea mingii; 
conducerea mingii însoţită de mişcări înşelătoare şi de protejare cu 

3 ore Metode – 

conversaţia, 
demonstraţia, 

exersarea, 
observaţia, 

imitaţia, 
modelarea. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În cadrul primei 
întâlniri se stabilesc 
obligațiile studenților 
și se precizează 
criteriile utilizate în 
evaluarea 
rezultatelor. 
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corpul şi piciorul; 
lovirea mingii cu capul din alergare şi din săritură, cu bătaie pe unul sau 
ambele picioare; 
aruncarea de la margine – de pe loc, cu elan; 
lovitura de la colţ; 
structuri tehnice învăţate anterior şi învăţarea altora noi 
finalizarea din alergare; 
b. procedee tehnice noi: 
lovirea mingii cu călcâiul, prin deviere cu şiretul exterior, latul sau 
exteriorul labei piciorului, din semivole, preluarea mingii: 
cu capul prin amortizare, cu talpa prin ricoşare 
lovirea mingii cu capul: din alergare, din alergare cu săritură, din plonjon 
- de pe loc şi din alergare 
şutul la poartă din situaţi/ poziţii variate  
pregătire tehnică individualizată 
c. procedee tehnice specifice postului de portar: 
prinderea, boxarea şi devierea mingii; 
blocarea mingii; 
repunerea mingii în joc cu mâna şi cu piciorul; 
degajarea mingii statice sau aflată în mişcare. 
Procedee tehnice specifice, recomandate individual 
de manevrare, de finalizare, de deposedare a adversarului; 
 
Să declanşeze şi să se integreze în acţiunile tactice colective pe 
parcursul jocului. 
Jocuri de miscare adaptate varstei: Al treilea fuge, Crabii si 
crevetii, prinsea pe perechi, Mingea la capitan. 
Stafete si parcursuri aplicative cu elemente din jocurile sportive. 
Jocuri pe spaţii reduse de 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, Fotbal, Tenis, 
Badminton; 
Jocuri pe spaţii reduse de 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, Volei, Baschet, Tenis 
de masa; 
 

3 ore Metode – 

conversaţia, 
demonstraţia, 

exersarea, 
observaţia, 

imitaţia, 
modelarea. 

 

Manifestarea în întreceri a trăsăturilor psihomotrice, dominante, 
specifice baschetului/ voleiului/ handbalului/ fotbalului, desfăşurate 
în cadrul orei de educaţie fizică; 
Îmbunătăţirea calităţilor motrice de bază şi specifice unor ramuri 
sportive: creşterea forţei la nivelul marilor grupe musculare (membre, 
abdomen, spate); îmbunătăţirea vitezei de deplasare, reacţie, execuţie, 
repetiţie; sporirea rezistenţei aerobe şi anaerobe, specifică şi generală; 
ameliorarea indicilor de coordonare generală şi îndemânare specifică 
diferitelor ramuri sportive.  
Optimizarea motricităţii generale :formarea capacităţii de a utiliza 
deprinderile aplicativ-utilitare în cadrul unor solicitări variate; 
parcurgerea repetată a unor trasee aplicative (sărituri, târâri, echilibru, 
căţărări şi transport).  
 

3 ore Metode – 

conversaţia, 
demonstraţia, 

exersarea, 
observaţia, 

imitaţia, 
modelarea. 

 

Creşterea / menţinerea nivelului de manifestare a calităţilor motrice 
proprii, conform recomandărilor profesorului 
Metode şi mijloace de dezvoltare: 
a forţei explozive în diferite regiuni; 
a vitezei de reacţie, de execuţie, de repetiţie, de deplasare; 
a rezistenţei la eforturi aerobe; 
a îndemânării în manevrarea mingii; 
a mobilităţii şi supleţei musculare. 
Gimnastica de bază şi sportivă: exerciţii de front şi formaţie; variante 
de mers şi alergare; trasee aplicative combinate cu elemente de 
alergare, echilibru, escaladare, târâre, căţărare, transport; exerciţii sub 
formă de joc; elemente dinamice din gimnastica acrobatică (rostogoliri, 
răsturnări, roţi laterale etc.).  

3 ore Metode - 

practice, 
intuitive, verbale 

şi evaluative. 

Utilizarea adecvată în întreceri / concursuri a procedeelor tehnice 
însuşite. 
Jocuri sportive: baschet, handbal, fotbal, volei: exerciţii simple 
pentru poziţii fundamentale, asezare şi deplasare în teren, în atac şi 
apărare; exerciţii de preluare, prindere şi pasare a mingii, de pe loc şi 
din deplasare; exerciţii de finalizare a acţiunilor tehnice şi tehnico-tactice 
simple; exerciţii de marcaj şi demarcaj; complexe de exrciţii tehnico-
tactice elementare; practicarea globală a jocului pe terenuri reduse şi pe 
terenuri normale, cu efective diferite. 
 Jocuri pe spaţii reduse de 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, Competiţie 

2 ore Metode - 

practice, 
intuitive, verbale 

şi evaluative. 
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Studenţească pe ramuri de sport; 
Verificare practică: Norme de control specifice  
Handbal  
Testare – dribling printre jaloane, aruncare la poartă prin procedeu la 
alegere. Pasă plecare pe contraatac, reprimire  dribling şi aruncare la 
poartă din săritură.   
Fotbal 
Testare – dribling printre jaloane, sut la poartă. Pasă plecare pe 
contraatac, reprimire  dribling şi sut la poartă din afara careului. Joc 
bilateral.  
Volei  
Testare – pase in doi de sus si de jos, pase la perete numar de repetari. 
Pasă plecare pe contraatac,  lovitura de atac . Joc bilateral. 
Baschet 
Testare – dribling printre jaloane, aruncare la cos prin procedeu la 
alegere. Pasă plecare pe contraatac, reprimire  dribling şi aruncare la 
cos din săritură. Joc bilateral 
 
Bibliografie 
*** Regulamente pe ramuri de sport – Atletism, Baschet, Badminton, Handbal, Fotbal, Volei, elaborate de Federaţiile 
sportive. 
   Enache, S, (2018), Strategii formative in educatia fizica a studentilor din invatamantul de neprofil, Editura Universitatii 
din Pitesti 

Drăgan, I., (2010), Din secretele sănătăţii cei 2 M Mişcarea şi Mâncarea,  Editura Bogdana, Bucureşti. 
Mihăilescu, L.,  Mihăilescu, N., (2006), Atletism în sistemul educaţional, Editura Universităţii din Piteşti. 
Opriş Florentina, (2012), Sport, Dietă & Vedete, Editura Litera, Bucuresti. 
Vladu, L., Marinescu, A., Amzăr, L., (2008), Sănătate prin sport, Editura Universităţii Craiova. 
http://fr.groups.yahoo.com/group/fan_sanatate_grup_pe_internet/message/283 
http://www.plantelevietii.ro/greutate.html  
http://www.florentina.ro/index.php?cat_id=371  

 

 
9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cerinţele actuale ale societăţii, cu nevoia studenţilor de compensare a 
muncii intelectuale intensive şi mai ales de menţinere a unei stări de sănătate optime. Considerăm că incluziunea 
studenţilor de piaţa muncii este condiţionată si de capacitatea fizică de a depune efort, de capacitatea de socializare, 
de starea de sănătate bună, de adoptare a unui stil de viaţă sănătos, acestea fiind unele din efectele participării  
studenţilor la orele de educaţie fizică universitară.    
Notă: Universitatea din Piteşti evaluează periodic gradul de satisfacţie al reprezentanţilor angajatorilor faţă de 
competenţele profesionale şi transversale dobândite de către absolvenţi. 
 

10.  Evaluare 

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

10.4 Curs  
  

 
 

10.5 Seminar  
 

EVALUARE FINALĂ 
EVALUARE PERIODICĂ 
ACTIVITATE SEMINAR 
TEMĂ PENTRU ACASĂ 

EVALUARE FINALĂ 
TESTARE 
TESTARE 
REFERAT  

30% 
30% 
30% 
10% 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

Achiziţionarea cel puţin a primelor 5 puncte componente ale competenţelor profesionale 
precizate mai sus. 

Promovarea studenţilor scutiţi medical (SM), se va face pe baza îndeplinirii cerinţelor precizate în Procesul Verbal: 
prezenţa la oră în echipament sportiv, prezentare SM, scutit medical total sau parţial, activitate de şah sau gimanstică 
medicală (după caz); Evaluarea finală se va realiza după caz, prin competiţii de şah sau prezentare orală a unui 
referat cu temă prestabilită de către cadrul didactic, cu trimitere specifică asupra activităţii de Educaţie Fizică şi Sport. 
 
La finalul semestrului procentajul se va transforma în calificativ ADMIS/RESPINS. 
 
Data completării   Titular disciplină,                        Titular de seminar, 
21  septembrie 2018                 Asist. univ. dr. Enache Sebastian 
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,     Director de departament,              Director de departament, 
25 septembrie 2018          (prestator)           (beneficiar), 
                  Prof. univ. dr. Marian Creţu                   Conf. univ. dr. Bondoc  Daniela            
 

http://fr.groups.yahoo.com/group/fan_sanatate_grup_pe_internet/message/283
http://www.plantelevietii.ro/greutate.html%20accesat%201%20.02.%202013
http://www.florentina.ro/index.php?cat_id=371
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FIŞA DISCIPLINEI 
 

Limba străină pentru afaceri 4 (engleză)  
2018-2019 

 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept 

1.3 Departamentul Finanţe, Contabilitate şi Economie 

1.4 Domeniul de studii Contabilitate 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studiu / calificarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune – I F/ Economist 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Limba străină pentru afaceri 4 (engleză) 

2.2 Titularul disciplinei  (coordonator disciplină) - 

2.3 Titularul activităţilor de seminar  Lect. univ. dr. Cristina ILINCA 

2.4 Anul de studii II 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare V 2.7 Regimul disciplinei L 

  
3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe saptămână  2 3.2 din care curs  3.3 S  2 

3.4 Total ore din planul de înv.      28 3.5 din care curs  3.6 S    28 

Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual    ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 6 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 6 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 8 

Tutorat 2 

Examinări - 

Alte activităţi   

3.7 Total ore studiu individual 22 

3.8 Total ore pe semestru         50 

3.9 Număr de credite 2 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum  

4.2 De competenţe 
Nivel de competenţă lingvistică A2- B1 conform Cadrului European Comun de Referinţă 
pentru Limbi 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului  

5.2 
De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

- Dotarea corespunzătoare a sălii de seminar 
- Participarea studenţilor la seminarii/laboratoare proiecte 
- Susţinerea testelor de verificare 
- Respectarea termenelor de predare a temelor de casă 

 
6. Competenţe specifice vizate 
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  CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de 
învăţare pentru propria dezvoltare  - 2 PC 
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7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul 
general al disciplinei 

Parcurgerea acestui curs semestrial de limba străină îi va permite studentului: 
-Să dobândească competenţa necesară pentru a comunica, oral sau în scris, în  contexte profesionale sau 
socioculturale diverse, prin mesaje cu grad de complexitate mediu; 
-Să-şi dezvolte strategii de învăţare individuale în vederea ameliorării propriei competenţe lingvistice, inclusiv 
plurilingvă, în funcţie de nevoile specifice, prin munca în echipă sau în autonomie; 
-Să-şi identifice şi să utilizeze instrumentele lingvistice esenţiale profesiei pentru care se pregătesc prin programul 
de studii urmat; 
-Să-şi aprofundeze noţiunile fundamentale despre civilizaţia britanica şi europeană si cultura antreprenoriala. 
- Să conştientizeze aspectul diferenţelor culturale reflectate în limbă şi a impactului acestora în interacţiunile 
profesionale. 

7.2 Obiectivele 
specifice 

Dezvoltarea şi consolidarea unui vocabular specific prin abordarea unor texte specializate; 
- Dezvoltarea şi consolidarea mecanismelor gramaticale specifice textelor specializate; 
- Sistematizarea cunoştinţelor teoretice şi practice în scopul decodării unui text de specialitate; 
- Familiarizarea studenţilor cu elemente lingvistice intratextuale caracteristice complexităţii discursului specializat, a 
structurilor semantice şi funcţiilor categoriilor de texte amintite; 
 - Dezvoltarea capacităţii de identificare a termenilor şi structurilor care trimit spre concepte particulare ale 
domeniului, al căror ancodaj / decodaj contextualizat impune consultarea specialistului din domeniul de specialitate. 

 

 
8. Conţinuturi 

8.1. Curs 
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

Bibliografie    

8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă 
 

  
 

1 
The Globalization of Financial Markets: defining globalization, 
modern financial theories 

3 

Expunerea cu 
material 
suport 
Explicaţia 
Exemplificare
a 
Dialogul 
Conversatia 
euristica 
 

CD Player 
Tabla 

Videoproiector 
Calculator 

platformă e-learning (chat, forum) 
E-mail 

 

2 New Economic Sectors: current trends, sustainable growth. 4 

3 
Transportation. International trade. Road-rail transport, air freight 
transport operations, shipping, 

4 

4 
Export-Import: Financing before Shipment, financing after 
shipment, Financing Accompanying the Sale 

4 

5 Evaluare partiala 4 

6 
 Major Trading Blocs Today: free trade, fair competition; customs 
unions, free-trade areas. 

4 

7 Currencies: definitions, characteristics, trends 3 

8 Evaluare finala 2 

Bibliografie: 
Cotton, D, Falvey, D, Kent, S., Market Leader, Intermediate (B1-B2), Pearson ELT,  2011 
Grant, David, Jane Hudson & Robert McLarty. Business Result. Pre-Intermediate. (A2) Student's Book. Oxford University Press. 
2009  
Grant, David, Jane Hudson & Robert McLarty. Business Result. Pre-Intermediate. (A2) Audio CDs (2). Oxford University Press. 2009  
 Grant, David, Jane Hudson & Robert McLarty. Business Result. Intermediate. (B1) Student's Book. Oxford University Press. 2009  
Grant, David, Jane Hudson & Robert McLarty. Business Result. Intermediate. (B1) Audio CDs (2). Oxford University Press. 2009  
Ilinca, Cristina, English for Business Communication, Editura Universitatii din Pitesti, 2017 
Ilinca, Cristina, Test your Business English (suport electronic), 2018 

Mackenzie, Ian. Professional English in Use Management. Cambridge University Press. 2011. 
Mincă, Nicoleta, Simoni, Smaranda, Maciu, Andreea, Business English, Editura Universitatii din Pitesti, editia a II-a, Piteşti, 2016 
Morris, Catrin, Flash on English for Tourism, ELI, ESP Series, 2012 
Prodromou, Luke, Bellini, Lucia, Flash on English for commerce, ELI, ESP Series, 2012 
 
Sitografie : 
http://www.thefreedictionary.com/ 
http://iate.europa.eu/ 
www.collinsdictionary.com  
http://learnenglish.britishcouncil.org/ 

 
9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 
Competenţele dobândite la disciplină permit absolvenţilor să lucreze folosind limba engleza in domeniul aferent programului de 
studii Contabilitate si informatica de gestiune 

 
 

http://www.thefreedictionary.com/
http://iate.europa.eu/
http://www.collinsdictionary.com/
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10.  Evaluare 

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

10.4 Curs  

  
 
  
 

10.5 Seminar  
 

- Participarea activă la seminar, 
- Gradul de încadrare în cerinţele impuse în 
ceea ce priveşte realizarea temelor 
- Gradul de insusire a competenţelor 
testate la evaluarea partiala 

Evaluarea finala – examen scris 
 
Activitate semestriala 
Test partial 
Teme 
 
 

10% 
 
30% 
30% 
30% 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

Stăpânirea  satisfacatoare a competenţelor testate prin sistemul de evaluare anunţat.   
 
 
Data completării   Titular disciplină                                     Titular seminar, 
21 septembrie 2018                                                                                Lect. univ. dr. Cristina ILINCA 
 
 
 
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,         Director de departament,               Director de departament, 
25 septembrie 2018          (prestator)           (beneficiar), 
     Conf. univ. dr. Laura CÎŢU                    Conf. univ. dr. Daniela BONDOC 
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FIŞA DISCIPLINEI 
GESTIUNEA FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII  

 
2018-2019 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice 
1.3 Departamentul Finanțe, Contabilitate și Economie 
1.4 Domeniul de studii Contabilitate 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de  tudio / calificarea Contabilitate și Informatică de Gestiune / Economist 
1.7 Forma de învățământ Zi 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Gestiunea financiară a întreprinderii  
2.2 Titularul disciplină (coordonator disciplină) Prof. univ. dr. Luigi Popescu 
2.3 Titularul activităţilor de seminar  Prof. univ. dr. Luigi Popescu 
2.4 Anul de studii II 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei O 

  
 

3. Timpul total estimat 
3.1 Număr de ore pe saptămână 2 3.2 din care curs 1 3.3  S 1 
3.4 Total ore din planul de înv. 28 3.5 din care curs 14 3.6 S 14 
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual    Ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 16 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 15 
Tutoriat - 
Examinări - 
Alte activităţi  2 

3.7 Total ore studiu individual 47   
3.8 Total ore pe semestru 75   
3.9 Număr de credite 3   
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum 
Cunoaşterea noţiunilor economice fundamentale de  economie, contabilitate, 
finanţe, statistic economic 

4.2 De competenţe Capacitate de analiză, sinteză, gândire divergentă, comparatii 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului Materialul de studiu este realizat în tehnologie ID/IFR 

 

5.2 
De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

Dotarea sălii de seminar cu tablă / flipchart şi cretă / marker; fiecare 
student foloseşte un minicalculator pentru rezolvarea studiilor de caz; 
participarea studentilor la activitățile de seminar și susținerea testelor; 
respectarea termenului anunţat de cadrul didactic pentru predarea temei 

 
6. Competenţe specifice vizate 
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  C4. Determinarea şi interpretarea indicatorilor economico-financiari – 2 PC 
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  CT3: Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de 

învăţare pentru propria dezvoltare.- 1PC 
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7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul 
general al disciplinei 

Să dezvolte capacitatea analiză  privind problematica financiară a firmei, întelegerea 
principalelor mecanisme financiare ale întreprinderii şi utilizarea metodelor de analiză şi 
previziune financiară pe baza documentelor financiar contabile.  

7.2 Obiectivele 
specifice 

A. Obiective cognitive  
1.să Identifice principiile şi metodele de bază ale gestiunii financiare a întreprinderii 
2.să definească concepte, teorii, metode şi principii de bază ale gestiunii financiare întreprinderii 
 
B. Obiective procedurale  
1.Să utilizeze  instrumentele de calcul specifice gestiunii financiare a întreprinderii; 
2.Să interpreteze indicatorii financiari de gestiune obţinuţi din analiza contului de rezultate 
și aprecia situaţia financiară a întreprinderii pe baza bilanţului; 
3.Să analizeze și evalua rentabilitatea și riscul întreprinderii; 
4.Să rezolve   probleme specifice, bine definite, de gestiune  financiară a întreprinderii 
 
C. Obiective atitudinale 
1. să se familiarizeze cu rolurile specific muncii în echipă şi să coopereze în activităţile specific 
pentru rezolvarea diferitelor teme de casă şi studii de caz;  
 2.să dezvolte un raţionament ştiinţific adecvat şi correct fundamentat pentru a interpreta şi 
sintetiza activitatea entităţii. 
 

 
8. Conţinuturi 

8.1. Curs Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 Sfera finanţelor întreprinderii  2 

Prelegere 
şi 
expunere 
la tablă 
Consultaţii 

Materialul didactic este 
divizat în unităţi de studiu, 
care facilitează învăţarea 
graduală şi structurată. 

2 
Modalităţi de formare a capitalurilor  2 

3 
Analiza și influenta dinamicii ratelor structurii financiare 2 

4 
Gestiunea financiară pe termen lung  2 

5 Rolul amortizării activelor imobilizate.  1 

6 
Gestiune financiară pe termen scurt  1 

7 
 Fondul de rulment si corelaţiile fondului de rulment  1 

8 
Rezultatele financiare ale întreprinderii  1 

9 Echilibrul financiar al întreprinderii  1 

10 
Gestiunea bugetara a întreprinderii  1 

Bibliografie 
1. Popescu Luigi, Gestiunea financiară a întreprinderii – manual universitar pentru IFR, Editura Universității din Pitești , 
2009 
2. Popescu Luigi, Gestiunea financiară a întreprinderii - suport de curs pentru IFR (suport electronic), 2017 
3. Popescu Luigi, Boţa Florin, Ioan Morar, Gestiunea financiară a întreprinderii, Sitech Craiova, 2008 

8.2. Aplicaţii: Seminar  Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 
Sfera finanţelor întreprinderii  

2 

 
- dialog 
- exercițiu 
- studiu de 
caz 
- testare 
 

 

În cadrul primei întâlniri se 
stabiles cobligaţiile de seminar 
ale studenţilor şi se precizează 
criteriile utilizate în evaluarea 

rezultatelor învăţării.Studiu de 
caz, prezentare  temă de 
casă, test de verificare. 

Testul de verificare se va 
susține la ultimul seminar . 

2 
Modalităţi de formare a capitalurilor  2 

3 Analiza și influenta dinamicii ratelor structurii financiare 2 

4 
Gestiunea financiară pe termen lung  1 

5 
Rolul amortizării activelor imobilizate.  1 

6 Gestiunea financiară pe termen scurt  1 

7 Fondul de rulment si corelaţiile fondului de rulment  1 

8 
Rezultatele financiare ale întreprinderii  1 

9 Echilibrul financiar al întreprinderii; Gestiunea bugetara a 1 
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întreprinderii  

10 
Evaluare scrisa 2 

Bibliografie 
1.Popescu Luigi,  Gestiunea financiară a întreprinderii – manual universitar pentru IFR, EdituraUniversității din Pitești , 
2009 
2.Popescu Luigi, Gestiunea financiară a întreprinderii -suport de curs pentru IFR (suport electronic), 2017 
3.Popescu Luigi- Gestiunea financiară a întreprinderii-Sinteze, aplicații practice, Editura Sitech Craiova, 2010. 
4. Popescu Luigi, Popescu  Marilena -GESTIUNEA FINANCIARA A INTREPRINDERII, Editura Sitech Craiova, 2012 
5. Popescu Luigi, Popescu  Marilena -STUDII DE CAZ PRIVIND GESTIUNEA FINANCIARA A FIRMELOR, Editura Sitech 
Craiova, 2012. 

 
9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu programele analitice din alte centre universitare din ţară deoarece cadrele 
didactice care predau disciplinele din sfera gestiunii financiare a intreprinderii. Competenţele care vor fi obţinute de către 
studenţi prin studiile de caz de la seminarii pot să răspundă aşteptărilor mediului de afaceri care doreşte  absolvenţi cu o 
capacitate dezvoltată de analiză. Universitatea din Piteşti evaluează periodic gradul de satisfacţie al reprezentanţilor 
angajatorilor faţă de competenţele profesionale şi transversal dobândite de către absolvenţi. 

 
10.  Evaluare 

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

10.4 Curs 

- corectitudinea şi exhaustivitatea 
cunoştinţelor;  
- coerenţalogică;  
- gradul de asimilare a limbajului de 
specialitate; 

Evaluarea finală – probă scrisă   
(2 ore): calitatea şi coerenţa 
tratării celor 2 subiecte  abordabile 
în manieră explicativ – 
argumentativă + un subiect  de 
analiză şi interpretare  

 
 
 

30 % 

10.5 Seminar / 
Laborator /  
Proiect 

 Activitate seminar – evaluarea 
răspunsurilor la întrebările formulate de 
cătrecadrul didactic şi a participării 
active a fiecărui student la rezolvarea 
studiilor de caz la seminar. 
 
 Test de verificare -  rezolvarea unor 
aplicaţii asemănătoare celor de la 
seminarii. 
 
 Tema de casă - se vor rezolva 
aplicaţii propuse de cadrul didactic 
referitoare la calculul şi analiza unor 
indicatori de gestiune financiară. Se va 
evalua gradul de încadrare în cerinţele 
impuse. 
 

 Apreciere seminar 
 
 
 
 Testare 
 
 
 
 Corectarea temei şi chestionare 

orală 

20% 
 
 
 
 
 

30% 
 
 
 

20% 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

1. Comunicarea informaţiilor utilizând correct limbajul ştiinţific referitor la domeniul gestiunii 
financiare 
2. Capacitatea de a interpreta dinamica principalilor indicatori economici 

 
 
 
Data completării   Titular disciplină,                     Titular seminar, 
21 septembrie 2018      Prof. univ. dr. Popescu Luigi         Prof. univ. dr. Popescu Luigi 
 
 
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,        Director de departament,              Director de departament, 
25 septembrie 2018         (prestator)           (beneficiar), 
       Conf. univ. dr. Daniela Bondoc          Conf. univ. dr. Daniela Bondoc 



FIŞA DISCIPLINEI 
Programarea calculatoarelor 

2018-2019 

1. Date despre program 
 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept 
1.3 Departamentul Finanţe, Contabilitate şi Economie 

1.4 Domeniul de studii Contabilitate 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studiu / calificarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune / Economist 
 

2. Date despre disciplină 
 

2.1 Denumirea disciplinei Programarea calculatoarelor 

2.2 Titularul disciplinei  (coordonator disciplină) Conf. univ. dr. BURTESCU Emil 

2.3 Titularul activităţilor de seminar  Conf. univ. dr. BURTESCU Emil 

2.4 Anul de studii II 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei O 

  

3. Timpul total estimat 
3.1 Număr de ore pe saptămână  4 3.2 din care curs 2 3.3 S  2 

3.4 Total ore din planul de înv.  56 3.5 din care curs 28 3.6 S  28 

Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual    ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 24 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 23 

Tutorat - 

Examinări 2 

Alte activităţi (comunicare bidirecţională cu titularul de disciplină) - 

3.7 Total ore studiu individual 69 

3.8 Total ore pe semestru 125 

3.9 Număr de credite 5 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1.   De curriculum Cunoaşterea noţiunilor de bază de informatică economică şi baze 

de date. 

4.2.  De competenţe Capacităţi de sinteză, gândire divergentă 

 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1.  de desfăşurare a cursului Videoproiector, PC, conexiune wireless (Internet si Intranet) 

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

Videoproiector, PC, servere de baze de date, clienti, conexiune 

retea locala, conexiune wireless (Internet si Intranet) 

 

6. Competenţe specifice acumulate (vizate prin programul de studiu) 
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C2 Utilizarea resurselor informatice în domeniul financiar-contabil. – 4 PC 
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CT2 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de 
tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei; - 1 PC 

 

 



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

7.1.  Obiectivul general al disciplinei 

Familiarizarea studenţilor pentru lucrul cu limbaje de programare în 
vederea exploatării bazelor de date in reţelele de calculatoare, 
precum si cu activitati specifice de utilizare şi mentenanta a datelor 
din cadrul unei organizaţii. 
Crearea de abilităţi pentru rezolvarea cu a ajutorul limbajului (PL/SQL) 
SQL a diverselor probleme din cadrul organizaţiei.  
 

7.2.  Obiectivele specifice 

Cunoaşterea şi aprofundarea elementelor fundamentale si de detaliu 
în ce priveşte programarea calculatoarelor. 
 
Cunoaşterea şi aprofundarea elementelor fundamentale şi de detaiu 
privind programarea în lucru cu bazele de date în reţelele de 
calculatoare. 
 
Realizarea de aplicaţii de baze de date pentru lucrul în reţea. 
 
Utilizarea cunostintelor dobandite pentru realizarea de proceduri 
pentru exploatarea şi întreţinerea bazelor de date. 

 

 

8. Conţinuturi 
8.1. Curs Nr. 

ore 
Metode de predare Observaţii/Resurse 

folosite 

1.  Sisteme de calcul. Baze de date 
relationale. 

2 

• prelegerea 
• dezbaterea 

 

Prezentare folosind 
calculator, videoproiector 

si conexiune la retea. 

2.  Programarea. Limbaje de programare. 2 

3. Tehnologia programării. Proiectarea 
programelor. 

2 

4.  Arhitectura SGBD ORACLE. Programarea 
SQL. 

2 

5. Funcţii SQL. 2 

6.  Definirea si crearea tabelelor si fisierelor 
index. Integritatea datelor. 

3 

7.  Actualizarea tabelelor. Selectarea 
informatiilor. 

3 

8.  Vederi (simple. Orizontale, vertical, mixte).  3 

9. Operatii JOIN. 3 

10. ORACLE PL/SQL. Elemente de 
programare. Form & Report Builder. 

3 

11.  Operatii de securitate. Controlul accesului. 
Gestionarea utilizatorilor si drepturilor. 

3 

Bibliografie 
Bibliografie 

1. E. Burtescu, Limbajul SQL. Instrucţiuni şi exemple, Editura SITECH, Craiova, 2015.  
2. E. Burtescu, Programarea calculatoarelor, Suport de curs pentru IFR (suport electronic), 2018 
3.  E. Burtescu, Servere de baze de date, Editura, SITECH, Craiova, 2012. 
4.  I. Lungu, A. Bâra, I. Botha, s.a., Administrarea bazelor de date. Editura ASE, Bucureşti, 2008. 

 

8.2. Laborator* Nr. 
ore 

Metode de predare Observaţii 

1. Conectarea la baze de date ORACLE, 
MySQL, PostgreSQL, MS SQL Server.  

4 
 lucrul în grup. 

Se folosesc: servere, 
statii de lucru, 

videoproiector si 
conexiune la retea 

(Internet si Intranet). 

2. Proiectarea bazelor de date. Crearea 
tabelelor. 

4 
  

3. Selectarea si actualizarea informatiei. 4  lucrul în grup. 

4. Crearea si utilizarea vederilor. Operatii 
JOIN. 

4 
 lucrul individual 

5. Crearea si gestionarea clienţilor şi a 
drepturilor de acces. 

4 
 lucrul individual 

 aplicatii si studii de caz 

6. Programare PL/SQL. Structura PL/SQL. 
Crearea de aplicatii specifice. 

4 
 lucrul individual 

 aplicatii si studii de caz 

7. Crearea de rapoarte si form-uri folosind 
Form & Report Builder. 

4 
 aplicatii si studii de caz 
 

Bibliografie: 

1. E. Burtescu, Limbajul SQL. Instrucţiuni şi exemple, Editura SITECH, Craiova, 2015.  
2. E. Burtescu, Programarea calculatoarelor- Suport de curs pentru IFR (suport electronic), 2018 



3. E. Burtescu, Servere de baze de date, Editura, SITECH, Craiova, 2012. 
4.  I. Lungu, A. Bâra, I. Botha, s.a., Administrarea bazelor de date. Editura ASE, Bucureşti, 2008. 

*** MySQL – User Guide - downloads.mysql.com/docs/userguide-en.pdf 
 *** - http://download-west.oracle.com/docs/cd/B10501_01/server.920/a96540/toc.htm 
 *** - http://download-west.oracle.com/docs/cd/B10501_01/server.920/a96521/toc.htm 
*** - http://www.ss64.com/ora/ 

*NOTE:  

1. Laboratoarele se vor desfăşura pe bază de aplicaţii, intervenţii directe, dezbateri, lucru în grup etc,  activităţi 

care vor fi luate în considerare la evaluarea finală.  

 

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

 corectitudinea şi acurateţea folosirii conceptelor, teoriilor şi aplicaţiilor din domeniul  serverelor 
de baze de date însuşite la nivelul disciplinei – vor satisface aşteptările reprezentanţilor 

comunităţii epistemice/academice din domeniul ştiinţelor economice. 

 competenţele procedurale şi atitudinale ce vor fi achiziţionate la nivelul disciplinei – vor satisface  

aşteptările  reprezentanţilor asociaţiilor profesionale şi angajatorilor 

 

 

10. Evaluare 
 

Tip 
activitate 

10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota finală 

10.4. 
Curs 

 

 calitatea şi coerenţa  tratării a 
subiectelor teoretice  abordabile în 

manieră  explicativ-argumentativă; 
- gradul de asimilare a limbajului de 
specialitate 
 
 

Examen scris: 

subiecte de analiza, 

proiectare si 

implementare. 

 
 
 
 

50% 
 

10.5. 
Laborator 

Activitate laborator 
 
 
 
 
 
 

Evaluari periodice 

 evaluarea 

activitatilor si 

rezultatelor obtinute 

la activitatile de 

laborator; 

 notarea la 

evaluarile periodice. 

- 10% 
 
 
 

- 40% 

10.6. Standard 
minim de 

performanţă 

- Punctaj minim la examenul de verificare (2,5 pct.); 

- Punctaj minum la seminar/laborator (activitate laborator şi evaluări periodice)      
(2,5 pct.). 

 

 
Data completării                                Titular disciplină                                           Titular seminar, 
21 septembrie  2018                 conf. univ. dr. BURTESCU Emil                   conf. univ. dr. BURTESCU Emil 

 
Data aprobării în Consiliul departamentului,         Director de departament,          Director de departament, 
25 septembrie 2018          (prestator)           (beneficiar), 
     Conf. univ. dr. Daniela Bondoc            Conf. univ. dr. Daniela Bondoc 



F1-REG-71-03 

 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

Sisteme informatice de asistare a deciziilor , 2018-2019 

 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice și Drept 
1.3 Departamentul Finanțe, Contabilitate și Economie 

1.4 Domeniul de studii Contabilitate 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studiu / calificarea Contabilitate și Informatică de Gestiune / Economist 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Sisteme informatice de asistare a deciziilor 

2.2 Titularul disciplină (coordonator disciplină) Conf. univ. dr. Șerbănescu Luminitța 
2.3 Titularul activităţilor de seminar  Conf. univ. dr. Șerbănescu Luminitța 
2.4 Anul de studii II 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei O 
  

3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe saptămână  4 3.2 din care curs 2 3.3 L  2 
3.4 Total ore din planul de înv.  56 3.5 din care S.I. 28 3.6 L  28 
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual    ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 22 
Tutorat  
Examinări - 
Alte activităţi (comunicare bidirecţională cu titularul de disciplină) 2 
3.7 Total ore studiu individual 69 
3.8 Total ore pe semestru 125 

3.9 Număr de credite 5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum 
Cunoaşterea noţiunilor fundamentale de proiectare a bazelor de date, calcul 
tabelar 

4.2 De competenţe 

 Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea limbajului domeniului de studiu şi 
fundamental:concepte, principii metode,modele şi teorii 

 Capacitatea de  reprezentare şi organizare a informatiei, stocare şi securitate 
a datelor 

 Capacitatea de structurare şi interpretare a informaţiei 
 Capacitatea de gândire pragmatică şi aplicativă 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului Sală de curs dotată cu calculator(laptop), videoproiector şi conexiune 
wireless 

5.2 
De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

Sală de laborator dotată cu: calculatoare (licenţă MS Windows şi MS 
Office), conexiune Internet şi cu videoproiector; Participarea studentilor la 
activitățile de laborator; Respectarea termenului anunțat de cadrul didactic 
pentru predarea proiectului 

 
6. Competenţe specifice vizate 

C
om

pe
te

nţ
e 

p
ro

fe
si

o
na

le
  

 
 C2 Utilizarea resurselor informatice în domeniul financiar-contabil;– 4 PC 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
a

n
sv

e
rs

a
le

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

relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei – 1 PC 
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7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul 
general al disciplinei 

Asimilarea cunoştinţelor teoretice şi crearea de deprinderi practice pentru proiectarea si 
folosirea sistemelor informatice de asistare a deciziei. Formarea capacităţilor de analiză a unei 
probleme economice şi dezvoltarea abilităţilor de proiectare logică şi fizică a unui system 
informatics de asistare a deciziei. 

7.2 Obiectivele 
specifice 

A. Obiective cognitive 
1. Inţelegerea impactului tehnologiilor informaţiei şi a comunicaţiilor (TIC) în societate, a 
conexiunilor dintre informatică şi alte obiecte destudiu, precum şi identificarea posibilităţilor de 
utilizare a sistemelor informatice de asistare a deciziilor; 
2. Prezentarea principiilor de organizare şi exploatare a sistemelor informatice 
3. Cunoaşterea şi aprofundarea elementelor fundamentale si de detaliu în ce priveşte lucrul cu 
aplicațiile specifice sistemelor informatice de asistare a deciziilor. 
B. Obiective procedurale 

1. Utilizarea unei soluții de BI 
2. Folosirea facilităţilor QlikView în rezolvarea unor aplicaţii software propuse, din domeniul 
economic;  
3. Utilizarea adecvată de criterii şi metode de selectare şi evaluare, pentru a aprecia calitatea, 
meritele şi limitele unor sisteme informatice specifice domeniului financiar contabil; 
4. Realizarea de dezvoltări de tip calcul evolutiv în cadrul proiectăriişi realizării unor sisteme de 
asistare a deciziei. 
5. Elaborarea unor teme de casă prin care sunt valorificate abilitatile de proiectare si utilizarea a 
sistemelor informatice 
C. Obiective atitudinale 
1. Respectarea normelor de etica si deontologie informatica fundamentate pe principiile 
autonomiei informaţionale, confidenţialităţii, transparenţei, relevanţei;  
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 educaţia 
financiar contabila. 

 
8. Conţinuturi 

8.1. Curs 
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1  Sisteme informaționale și sisteme informatice  2  

Prelegere, 
dezbatere şi 
expunere la 
tablă  

Studenții au acces la 
suportul de curs și în 
format electronic care 
facilitează învăţarea 
graduală şi structurată. 
Prezentare folosind 
calculator şi  
videoproiector 

2 

Caracteristici generale ale sistemelor informatice de asistare 
a deciziei . Principii metodologice de realizare a sistemelor 
informatice pentru management. Metodologii de proiectare a 
sistemelor informatice 

2 

3 
Business Intelligence: Introducere în business intelligence, 
Avantajele implementării unei soluţii de bi într-o companie 

2 

4 Caracteristici ale aplicaţiei QLIKVIEW .  2 

5 
Elemente de bază în analiza şi construcţia de modele 
decizionale.  

2 

6 
Crearea unui sheet(foaie de calcul): Proprietățile unei foi de 
calcul, Modalități de creare  

2 

7 
Selecţia şi căutarea: Selecţia simplă sau multiplă, Căutarea 
informațiilor 

2 

8 Inserarea obiectelor în foaia de calcul: List Box 2 
9 Statistics Box 2 
10 Proiectarea unui grafic. Proprietațile graficelor 2 
11 Tipuri de grafice 2 
12 Tabele: Crearea unui PivotTable, Crearea unui StraightTable 2 
13 Input Box, Multibox  și butoane de comandă.  2 

14 
Implementarea unei soluţii de BI pentru managementul 
resurselor umane cu ajutorul aplicaţiei Qlikview 

2 
  

Bibliografie 
1. Șerbănescu Luminița, Sisteme informatice pentru managementul resurselor umane, Ed. Sitech, 2013 
2. Marian Țaicu, Luminiţa Șerbănescu, Maria Daniela Bondoc, Mihaela Dumitru, Informaţii contabile şi decizii 
manageriale, 2014,  Editura SITECH, Craiova, 2014 
3. Șerbănescu Luminița, Note de curs - Sisteme informatice pentru asistarea deciziei, suport electronic, 2018 
4. QlikTech International, QWT Business Intelligence – Enterprise Script,  2011, https://www.qlik.com/us/  
5. QlikTech International, QWT Business Intelligence – Professional Layout, 2011, https://www.qlik.com/us/ 

8.2. Aplicaţii: Seminar Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 
Fundamentări privind folosirea informaţiei în cadrul 
organizaţiei 2 - dialogul 

- lucrul in 
echipe 

În cadrul primei întâlniri se 
stabilesc obligațiile de 
laborator ale studenților și 2 Principii de realizare a sistemelor informatice  2 

https://www.qlik.com/us/
https://www.qlik.com/us/
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3 
Proiectarea unui sistem informatic cu ajutorul aplicaţiei 
QLIKVIEW. Prezentarea aplicației 

4 - exercițiul 
- studiul de 
caz 
- testarea 
- consultații 
(tutorat) 
 

 

se precizează criteriile 
utilizate în evaluarea 
rezultatelor învățării. La 
rezolvarea studiilor de caz 
se vor utiliza calculatoare. 
La penultimul laborator se 
va susține un proiect, iar la 
ultimul se va susţine un test 
de verificare a cunoştinţelor. 
 

4 Conectarea la baza de date. Filtrarea datelor 2 
5 Crearea unui sheet(foaie de calcul). Stabilirea proprietăților 2 
6 Selecţia simplă sau multiplă. Căutarea informațiilor 2 

7 
Inserarea obiectelor în foaia de calcul. Proprietatile 
commune ale obiectelor. List Box și Statistics Box 

2 

8 Proiectarea unui grafic. Proprietațile graficelor 2 

9 
Proiectarea diferitelor tipuri de grafice. Implementarea unei 
soluţii de BI pentru optimizarea vânzărilor cu ajutorul 
aplicaţiei Qlikview 

2 

10 
Tabele: Crearea unui PivotTable, Crearea unui 
StraightTable. Inserare Input Box, MultiBox  și butoane de 
comanda. 

2 

11 
Implementarea unei soluţii de BI pentru managementul 
resurselor umane cu ajutorul aplicaţiei Qlikview 

4 

12 Evaluare finală 2 

Bibliografie 
1. Șerbănescu Luminița, Sisteme informatice pentru managementul resurselor umane, Ed. Sitech, 2013 
2. Marian Țaicu, Luminiţa Șerbănescu, Maria Daniela Bondoc, Mihaela Dumitru, Informaţii contabile şi decizii 
manageriale, 2014,  Editura SITECH, Craiova, 2014 
3. Șerbănescu Luminița, Note de curs - Sisteme informatice pentru asistarea deciziei, suport electronIc, 2018 
4. QlikTech International, QWT Business Intelligence – Enterprise Script,  2011, https://www.qlik.com/us/  
5. QlikTech International, QWT Business Intelligence – Professional Layout, 2011, https://www.qlik.com/us/ 

 
9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 
Corectitudinea și acuratețea folosirii conceptelor teoretice și a aplicatiilor practice însușite la nivelul disciplinei sunt în 
concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din tara si din străinătate. 
Competențele procedurale și atitudinale ce vor fi achiziționate la nivelul disciplinei vor satisface  așteptările  
reprezentanților asociațiilor profesionale și angajatorilor din domeniul economic. 
Universitatea din Piteşti evaluează periodic gradul de satisfacţie al reprezentanţilor angajatorilor faţă de competenţele 
profesionale şi transversale dobândite de către absolvenţi. 
 
 

10.  Evaluare 

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

10.4 Curs 

- corectitudinea şi exhaustivitatea 
cunoştinţelor;  
- coerenţa logică;  
- gradul de asimilare a limbajului de 
specialitate. 

 
-     Evaluare finală. 

 
 
30% 

10.5 Laborator 
 

 Participarea activă a fiecărui student 
la rezolvarea studiilor de caz.  
 Gradul de asimilare a limbajului de 
specialitate. 
 Tema de casă -  Participarea 
individual sau în echipă la realizarea şi 
prezentarea unui proiect(proba 
practica). Se va evalua gradul de 
încadrare în cerinţele impuse. 

 Expunerea liberă a studentului; 
 

 Evaluare scrisă în timpul 
semestrului 

 
 Corectarea proiectului și 
chestionare orală 

20% 
 
20 %  
 
 
30% 
 
 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

1. Comunicarea informaţiilor utilizând corect limbajul ştiinţific referitor la domeniul informatic 
2. Cunoaşterea conceptelor de bază privind sistemele de gestiune a bazelor de date 

 
 
Data completării   Titular disciplină,                     Titular seminar, 
21 septembrie 2018      Conf. univ. dr. Luminița Șerbănescu  Conf. univ. dr. Luminița Șerbănescu 
 
 
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,     Director de departament,              Director de departament, 
25 septembrie 2018           (prestator)           (beneficiar), 
      Conf. univ. dr. Daniela Bondoc              Conf. univ. dr. Daniela Bondoc 
 

https://www.qlik.com/us/
https://www.qlik.com/us/
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FIŞA DISCIPLINEI 

 

PIEŢE FINANCIARE 
 

2018-2019 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice și Drept 
1.3 Departamentul Finanţe, Contabilitate şi Economie 
1.4 Domeniul de studii Contabilitate 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studiu / calificarea Contabilitate și informatică de gestiune/ economist 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Pieţe financiare 
2.2 Titularul activităţilor de curs Lect.univ.dr. Apostol Luiza  

2.3 Titularul activităţilor de seminar  Lect.univ.dr. Apostol Luiza 

2.4 
Anul de 
studii 

II 
2.
5 

Semestr
ul 

2 
2.
6 

Tipul de 
evaluare 

E 2.7 
Regimul 
disciplinei 

A 

  
3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe saptămână 4 3.2 din care curs 2 3.3 S  2 
3.4 Total ore din planul de înv. 56 3.5 din care curs 28 3.6 S  28 
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 16 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 12 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 8 
Tutoriat 4 
Examinări 2 
Alte activităţi ..... 2 

3.7 Total ore studiu individual 44     
3.8 Total ore pe semestru 100     
3.9 Număr de credite 4     
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 De curriculum Nu este cazul 

4.2 De competenţe Capacități de analiză, sinteză, gândire divergentă 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1 De desfăşurare a cursului dotarea sălii de curs  cu tablă  

5.2 De desfăşurare a seminarului 
dotarea sălii de seminar cu  tablă, fiecare student foloseşte un minicalculator pentru 
rezolvarea aplicaţiilor 

 
6. Competenţe specifice vizate 

C
om

pe
te

nţ
e 

p
ro

fe
s
io

n
a

le
 C5 Derularea operaţiunilor specifice controlului financiar-contabil -3 PC 

 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e 

CT1 Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă, riguroasă, 
eficientă şi responsabilă-1PC 

 

7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Disciplina urmăreşte formarea şi însuşirea cunostinţelor legate de piețele financiare, de 
realizare a operaţiunilor cu valori mobiliare pe pieţele de capital şi de analiză a sistemelor de 
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tranzacţionare la bursă. 

7.2 Obiectivele specifice 

A. Obiective cognitive 

1. Formarea unor imagini teoretice complete privind problematica pieţelor financiare. 
2. Cunoașterea și înțelegerea principalelor mecanisme de funcţionare a pieţei primare de 
capital şi a pieţelor secundare de valori mobiliare. 
 
B. Obiective procedurale 
1. Însuşirea tehnicilor moderne de tranzacţionare a produselor bursiere .  
2. Aplicarea tehnicilor de tranzacţionare a produselor bursiere pe piaţa  de capital prin 
intermediul site-urilor specializate. 
3. Utilizarea inovativă a modelelor de evaluare a activelor financiare primare și a tehnicilor de 
analiză a rentabilităţii.  
 
C. Obiective atitudinale 
1. Adoptarea unei atitudini profesioniste în activitatea de documentare continuă şi înţelegere a 
evoluţiei pieţelor de capital şi sistemului financiar  contemporan, în contextul globalizării 
economiei mondiale şi al transferurilor internaţionale de capital;   
2. Conştientizarea importanţei studiului piețelor financiare asupra dezvoltării profesionale 
proprii;  
3. Potenţarea capacităţii de a concepe şi adopta cele mai bune decizii financiare în diferite 
conjuncturi. 

 
8. Conţinuturi 

8.1. Curs  Nr. ore Metode de predare 
Observaţii 

Resurse folosite 

1. 

Introducere în piețele financiare 4 - Prelegerea, explicarea şi 
exemplificarea 
- Stimularea participării 
active a studenţilor şi 
răspunsuri la întrebări. 

 

2. 

Piaţa de capital – componentă a pieţelor 
financiare  

2 - Prelegerea, explicarea şi 
exemplificarea 
- Stimularea participării 
active a studenţilor şi 
răspunsuri la întrebări. 

 

3. 

Organizarea şi funcţionarea pieţei secundare 
de capital   
 

4 - Prelegerea, explicarea şi 
exemplificarea 
- Stimularea participării 
active a studenţilor şi 
răspunsuri la întrebări. 

 

4. 

Plasamentele în valori mobiliare - forme ale 
investiţiei de capital  
 

2 - Prelegerea, explicarea şi 
exemplificarea 
- Stimularea participării 
active a studenţilor şi 
răspunsuri la întrebări. 

 

5. 

Evaluarea titlurilor financiare 
 

4 - Prelegerea, explicarea şi 
exemplificarea 
- Stimularea participării 
active a studenţilor şi 
răspunsuri la întrebări. 

 

6. 

Tehnica tranzacţiilor bursiere 
 

6 - Prelegerea, explicarea şi 
exemplificarea 
- Stimularea participării 
active a studenţilor şi 
răspunsuri la întrebări. 

 

7. 

Indicii bursieri 2 - Prelegerea, explicarea şi 
exemplificarea 
- Stimularea participării 
active a studenţilor şi 
răspunsuri la întrebări. 

 

8. 

Rentabilitatea și riscul valorilor mobiliare 4 - Prelegerea, explicarea şi 
exemplificarea 
- Stimularea participării 
active a studenţilor şi 
răspunsuri la întrebări. 

 

Bibliografie 
1. Anghelache Gabriela - Piaţa de capital în context european, Editura Economică, Bucureşti, 2009. 
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2. Apostol Luiza  - Pieţe financiare, Editura Sitech, Craiova, 2010 
3. Hull John C.,  -  Risk Management and Financial Institutions, 4th Edition , Editura John Wiley & Sons , Hoboken, NJ,   

2015 
4. Kidwell David S.; Moles, Peter; Parrino Robert ; Bates Thomas W. , - Corporate finance -  Editura John John Wiley 

& Sons, Asia , 2017  
5. Nyambuu Unurjargal; Tapiero Charles S. - Globalization, Gating, and Risk Finance -  Editura John Wiley & Sons, 

Hoboken, NJ , 2018  
6. ** Legea nr. 297/2004 privind piața de capital – actualizată  la 2017 

8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă Nr. ore Metode de predare 
Observaţii 

Resurse folosite 

1. 
Seminar organizatoric: prezentarea obiectivelor 
disciplinei, a competențelor vizate, distribuirea 
temelor si a referatelor 

2 

discuţii  

2. 

Introducere în piețele financiare 2 discuţii 
dezbateri 

rezolvarea unor teste 
grilă 

 

3. 

Piaţa de capital componentă a pieţelor 
financiare  

2 discuţii 
dezbateri 

rezolvarea unor teste 
grilă 

 

4 

Organizarea şi funcţionarea pieţei secundare 
de capital   

2 
discuţii 
dezbateri 

rezolvarea unor teste 
grilă 

aplicaţii practice 

aplicaţii privind 
formarea cursului  la 
Bursa de Valori, 
volumul maxim al 
tranzacţiilor, coeficienţii 
de execuţie pentru 
cerere şi ofertă 

5. 
Plasamentele în valori mobiliare - forme ale 
investiţiei de capital  

2 discuţii 
dezbateri 

 

6. 

Evaluarea titlurilor financiare 
 

4 

dezbaterea 

aplicaţii practice 

aplicaţii privind 
majorările de capital, 
evaluarea acţiunilor, 
modalităţile de 
rambursare a 
împrumutului obligatar, 
indicatorii folosiţi în 
exprimarea calităţii 
împrumutului obligatar 

7. 

Tehnica tranzacţiilor bursiere 4 

aplicaţii practice 

aplicaţii privind 
tranzacţii la vedere cu 
titluri primare, tranzacţii 
la termen ferm şi 
condiţionale 

8. 
Indicii bursieri  2 dezbaterea 

lucru în echipă 
 

9. Rentabilitatea și riscul valorilor mobiliare 4 aplicaţii practice  

10 
Evaluare scrisă 2 

 Lucrare scrisă 

11 
Pr Prezentarea temelor, încheierea situaţiei la 

seminar  
2 

  

Bibliografie: 
1. Anghelache Gabriela - Piaţa de capital în context european, Editura Economică, Bucureşti, 2009. 
2.Apostol Luiza  - Pieţe de capital – Manual universitar pentru învăţământul frecvenţă redusă-, Editura Universităţii din 
Piteşti, 2010 
3.Hull John C.,  -  Risk Management and Financial Institutions, 4th Edition , Editura John Wiley & Sons , Hoboken, NJ,   2015 
4.Kidwell David S.; Moles, Peter; Parrino Robert ; Bates Thomas W. , - Corporate finance -  Editura John John Wiley & 

Sons, Asia , 2017 
 

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

Competenţele care vor fi obţinute de către studenţi prin studiile de caz de la seminarii pot să răspundă aşteptărilor 
mediului de afaceri care doreşte absolvenţi cu o capacitate dezvoltată de analiză.   
Universitatea din Piteşti evaluează periodic gradul de satisfacţie al reprezentanţilor angajatorilor faţă de competenţele 
profesionale şi transversale dobândite de către absolvenţi. 
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10.  Evaluare 

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

10.4 Curs 

- corectitudinea şi exhaustivitatea 
cunoştinţelor;  
- coerenţa logică;  
- gradul de asimilare a limbajului de 
specialitate. 

- -     Evaluare finală. 

50% 

10.5 Seminar /  
Tema de casă 

-participarea activă la seminar, -
rezolvarea studiilor de caz;  
 
- gradul de încadrare în cerinţele 
impuse în ceea ce priveşte realizarea 
temei de casă.  
 

Evaluare scrisă în timpul 
semestrului; 
-  
Expunerea liberă a studentului;  
Chestionare orală sub formă de 
dialog. 
-Prezentarea orală a temei de 
casă; Chestionare orală. 

20% 
 
 

20% 
 
 

10% 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

 
50% din punctajul total alocat activităţii de pe parcursul semestrului 
Nota 5 la evaluarea finală.  

 

 
Data completării   Titular disciplină,                     Titular seminar, 
21 septembrie 2018      Lect. univ. dr. Luiza Apostol         Lect. univ. dr. Luiza Apostol 
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,         Director de departament,               Director de departament, 
25 septembrie 2018          (prestator)           (beneficiar), 
        Conf. univ. dr. Daniela Bondoc              Conf. univ. dr. Daniela Bondoc 
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FIŞA DISCIPLINEI 
 

Contabilitatea tranzactiilor internationale, 2018-2019 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept 
1.3 Departamentul Finanţe, Contabilitate şi Economie 
1.4 Domeniul de studii Contabilitate 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studiu / calificarea Contabilitate şi informatică de gestiune / Economist 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Contabilitatea tranzactiilor internationale 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Mihaela Dumitru 
2.3 Titularul activităţilor de seminar / laborator Lect. univ. dr. Mihaela Dumitru 
2.4 Anul de studii 2 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei A 
 

3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe saptămână 4 3.2 din care curs 2 3.3 S / L / P 2 
3.4 Total ore din planul de înv. 56 3.5 din care curs 28 3.6 S / L / P 28 
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 10 
Tutorat 2 
Examinări - 
Alte activităţi ..... 2 
3.7 Total ore studiu individual 44 
3.8 Total ore pe semestru 100 

3.9 Număr de credite 4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum 
Noţiuni contabile fundamentale studiate în anii anteriori de studiu la 
disciplinele Contabilitate financiară şi Bazele contabilităţii 

4.2 De competenţe 

 Capacitatea de analiză şi sinteză 
 Capacitatea de înţelegere şi utilizare a limbajului economic 
 Capacitatea de a utiliza inducţia şi deducţia 
 Capacitatea de structurare şi interpretare a informaţiei 
 Capacitatea de gândire pragmatică şi aplicativă 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului Dotarea sălii de curs cu tablă / flipchart şi cretă colorată / marker 

5.2 
De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

Dotarea sălii de seminar cu tablă / flipchart şi cretă / marker; fiecare 
student foloseşte un minicalculator pentru rezolvarea studiilor de caz; 
participarea studentilor la activitățile de seminar și susținerea testelor; 
respectarea termenului anunțat de cadrul didactic pentru predarea temei 

 
6. Competenţe specifice vizate 

C
om

pe
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nţ
e 

p
ro

fe
si

o
na

le
 C3 Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar-contabile şi/sau fiscale; - 3 PC 

 

C
om

pe
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e 

tr
a

n
sv

e
rs

a
le

 
  

CT3    Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de 
învăţare pentru propria dezvoltare - 1 PC 
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7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul 
general al disciplinei 

Instrumentarea contabilă, juridică şi fiscală a operaţiunilor generate de tranzactiile 
internationale, aplicarea reglementărilor legale în vigoare referitoare la tranzactiile 
internationale.  

7.2 Obiectivele 
specifice 

A. Obiective cognitive 
Explicarea conceptelor, procedeelor şi  metodelor folosite în contabilitatea financiară 
entităţii/organizaţiei 
- Explicarea conceptelor, teoriilor şi metodelor contabilităţii financiare aprofundate pentru 
pregătirea informaţiilor necesare  întocmirii de rapoarte financiar- contabile     
Aplicarea conceptelor, procedeelor şi  metodelor folosite în contabilitatea entităţii/organizaţiei 
pentru înregistrarea operaţiunilor economice de tipuri variate 
- Aplicarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informaţiilor 
necesare  întocmirii de rapoarte financiar- contabile   
Evaluarea procedeelor şi tehnicilor aplicabile înregistrării operaţiunilor economice în 
contabilitate 
- Evaluarea   procedeelor si instrumentelor de prelucrare a informaţiilor necesare   întocmirii de 
rapoarte financiar-contabile  
- Rezolvarea unor studii de caz complexe cu înregistrarea a operaţiunilor economico financiare  
în contabilitate 
- Întocmirea şi prezentarea de rapoarte financiar-contabile 

B. Obiective procedurale 
- Corelarea conceptelor, procedeelor şi  metodelor folosite în contabilitatea financiară a 
entităţilor 
- Identificarea unor situaţii concrete şi complexe de aplicare a metodelor folosite în 
contabilitatea financiară a entităţilor; 
- Utilizarea teoriilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informaţiilor necesare  întocmirii de 
rapoarte financiar- contabile  în entităţi ; 
- Utilizarea unor metode de autoevaluare a propriei activităţi de învăţare; 

C. Obiective atitudinale 
- Respectarea normelor de deontologie profesională (a codului deontologic al profesiei 
contabile), fundamentate pe opţiuni valorice explicite, specifice specialistului în contabilitate  
- Cooperarea în echipe de lucru;  
- Utilizarea unor metode specifice de elaborare a unui plan de dezvoltare personală şi 
profesională. 

 
8. Conţinuturi 

8.1. Curs 
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1. 

Aspecte financiare, juridice si fiscale ale operatiilor de 
leasing internaţional. 
1.Contabilitatea tranzacţiilor de leasing internaţional.  
2.Contabilitatea tranzacţiilor de lease-back.  

3 

Prelegere şi 
expunere la 
tablă  

Prelegere, prin mijloace 
auditive şi vizuale; 
Răspunsuri directe la 
întrebările studenţilor; 
Încurajarea participării 
active a studenţilor la curs; 

2. 
Aspecte financiare, juridice si fiscale ale operatiilor de 
franciză. Contabilitatea tranzacţiilor specifice 

3 

3. 

Contabilitatea tranzacţiilor internaţionale de vânzări de 
mărfuri pe cont propriu. 
Contabilitatea tanzacţiilor internaţionale de vânzări de mărfuri 
pe cont propriu cu încasare la vedere  
Particularităţi în contabilizarea operaţiilor privind livrările 
intracomunitare de mărfuri pe cont propriu cu încasare la 
vedere  
Contabilitatea tanzacţiilor internaţionale de vânzări de mărfuri 
pe cont propriu pe credit comercial  
Particularităţi în contabilizarea operaţiilor privind livrările 
intracomunitare de mărfuri pe credit comercial  
 Contabilitatea provizioanelor şi ajustărilor pentru depreciere 
specifice vânzărilor internaţionale de mărfuri  

3 

4 

Contabilitatea tranzacţiilor internaţionale de vânzări de 
mărfuri în comision.  
Contabilizarea operaţiilor privind exportul de mărfuri în 
comision  
Contabilizarea operaţiilor privind exportul de mărfuri în 
comision cu încasare la vedere  
 Contabilizarea operaţiilor privind exportul de mărfuri în 
comision pe credit  comercial. 
 Particularităţi în contabilizarea operaţiilor privind livrările 
intracomunitare de mărfuri în comision  

2 
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5 

Contabilitatea tranzacţiilor internaţionale de cumpărări 
de mărfuri pe cont propriu  
Contabilitatea tranzacţiilor internaţionale de cumpărări de 
mărfuri pe cont propriu cu plata la vedere  
Contabilizarea operaţiilor privind importul de mărfuri pe cont 
propriu cu plata la vedere  
Particularităţi în contabilizarea operaţiilor privind achiziţiile 
intracomunitare de mărfuri cu plata la vedere  
Contabilitatea tranzacţiilor internaţonale de cumpărări de 
mărfuri pe cont propriu, pe credit comercial  
Particularităţi în contabilizarea operaţiilor privind achiziţiile 
intracomunitare de mărfuri pe cont propriu pe credit 
comercial 

3 

6 

Contabilitatea tranzacţiilor internaţionale de cumpărări 
de mărfuri în comision  
Contabilizarea operaţiilor privind importul de mărfuri în 
comision cu plata la vedere  
Contabilizarea operaţiilor privind importul de mărfuri pe credit 
comercial. Particularităţi în contabilizarea operaţiilor privind 
achiziţiile intracomunitare în comision 

3 

7 

Contabilitatea tranzacţiilor comerciale în contrapartidă 

Contabilitatea compensaţiilor de mărfuri 
Contabilitatea tranzacţiilor paralele  
Contabilitatea tranzacţiilor de buy back 

2 

8 

Contabilitatea tranzacţiilor triunghiulare şi de 
perfecţionare a mărfurilor  
Contabilitatea tranzacţiilor triunghiulare extracomunitare 
Contabilitatea tranzacţiilor triunghiulare intracomunitare  
Contabilitatea tranzacţiilor triunghiulare mixte 

3 

9 

Contabilitatea asocierilor cu participare străină 

1.Contabilitatea centralizată a asocierilor în participaţie  
Varianta conducerii autonome a asocierii în participaţie de 
către girant  
Varianta integrării contabilităţii asocierii în participaţie în 
contabilitatea 
girantului 
2. Contabilitatea disociată a asocierilor în participaţie  
 Metoda partajului final 
 Metoda partajului imediat 
 Metoda contului unic  
3.Contabilizarea operaţiilor privind asocierile cu participaţie 
străină  
Contabilizarea operaţiilor la girant 
Contabilizarea operaţiilor la asociatul român în contul 
asocierii în participaţie 
Contabilizarea operaţiilor la asociatul străin în contul asocierii 
în participaţie 

3 

10 

Contabilitatea tranzacţiilor de mobilizare a creditelor 
comerciale externe: 

 Contabilitatea tranzacţiilor de scontare 
 Contabilitatea tranzacţiilor de forfetare 
 Contabilitatea tranzacţiilor de factoring 

3 

Bibliografie 

Lucia Paliu-Popa,  Contabilitatea si fiscalitatea tranzactiilor de comert exterior: aprofundari teoretice si aplicative, 
Editura Pro Universitaria,  2014  
Vişan D., Aprofundări în contabilitatea financiară, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2011 
Vişan D., Contabilitatea tranzacţiilor de comerţ internaţional-vol I, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2009 
Vişan D., Contabilitatea tranzacţiilor de comerţ internaţional-vol II, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2010 
*** Monitorul Oficial - Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale 
individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate 

8.2. Aplicaţii: Seminar Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 
Aspecte financiare, juridice si fiscale ale operatiilor de 
leasing internaţional 3 Aplicaţii şi 

studii de caz  
Explicaţii, 
exemplificări, 
dialog  
 

În cadrul primei întâlniri se 
stabilesc obligațiile de 
seminar ale studenților și 
se precizează criteriile 
utilizate în evaluarea 
rezultatelor învățării. Se  
folosesc materiale tipărite 

2 
Aspecte financiare, juridice si fiscale ale operatiilor de 
franciză. Contabilitatea tranzacţiilor specifice 

3 

3 
Contabilitatea tranzacţiilor internaţionale de vânzări de 
mărfuri pe cont propriu 

3 

4 Contabilitatea tranzacţiilor internaţionale de vânzări de 2 

http://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?au=76319
http://www.librarie.net/editura/Pro+Universitaria
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mărfuri în comision şi documente financiar-
contabile. La ultimul 
seminar se va susține un 
test de verificare. 

5 
Contabilitatea tranzacţiilor internaţionale de cumpărări de 
mărfuri pe cont propriu 

3 

6 
Contabilitatea tranzacţiilor internaţionale de cumpărări de 
mărfuri în comision 

3 

7 Contabilitatea tranzacţiilor comerciale în contrapartidă 2 

8 
Contabilitatea tranzacţiilor triunghiulare şi de perfecţionare a 
mărfurilor  

2 

9 Contabilitatea asocierilor cu participare străină 3 

10 
Contabilitatea tranzacţiilor de mobilizare a creditelor 
comerciale externe 

2 

11 Evaluare finală 2 
Bibliografie 

Vişan D., Aprofundări în contabilitatea financiară, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2011 
Vişan D., Contabilitatea tranzacţiilor de comerţ internaţional-vol I, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2009 
Vişan D., Contabilitatea tranzacţiilor de comerţ internaţional-vol II, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2010 
*** Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi 
situaţiile financiare anuale consolidate 

 
9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 
Conţinutul ştiinţific al disciplinei răspunde cerinţelor angajatorilor din domenii variate de activitate şi asigură 
competenţele necesare ocupaţiilor existente pe piaţa muncii.   
De asemenea, prin conţinutul ştiinţific al disciplinei se asigură cunoştinţele, competenţele şi abiltăţile necesare 
accesului la profesia contabilă de expert contabil, auditor financiar, etc. 
 
 

10.  Evaluare 

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

10.4 Curs 

- corectitudinea şi exhaustivitatea 
cunoştinţelor;  
- coerenţa logică;  
- gradul de asimilare a limbajului de 
specialitate; 

Probă scrisă: calitatea, rigoarea, 
sinteza şi coerenţa tratării 
subiectului teoretic abordabil în 
manieră explicativ-argumentativă  
+ subiecte aplicative  

30% 

10.5 Seminar / 
Laborator /  
Tema de casă 

 Activitate seminar  - evaluarea 
răspunsurilor la întrebările formulate de 
către cadrul didactic și a participării 
active a fiecărui student la rezolvarea 
studiilor de caz la seminar.  
 Test de verificare -  rezolvarea unor 
aplicații asemănătoare celor de la 
seminarii. 
 Referat – se va întocmi individual un 
referat cu  tematica comunicată de 
către cadrul didactic titiular.Se va 
evalua gradul de încadrare în cerinţele 
impuse. 

 Expunerea liberă a studentului, 
rezolvarea unor aplicații la tablă și 
chestionare orală sub formă de 
dialog. 
 
 Testare 
 
 Corectarea referatului și 
răspunsurile studentului la 
întrebările referitoare la tema 
referatului  

30% 
 
 

20% 
 
 
 
 

20% 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

1. Comunicarea informaţiilor utilizând corect limbajul ştiinţific referitor la disciplina studiată 
2. Cunoaşterea conceptelor de bază privind disciplina studiată 

 
 
Data completării   Titular disciplină,                     Titular seminar, 
21 septembrie 2018      Lect. univ. dr. Mihaela Dumitru         Lect. univ. dr. Mihaela Dumitru 
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,         Director de departament,               Director de departament, 
25 septembrie 2018          (prestator)           (beneficiar), 
        Conf. univ. dr. Daniela Bondoc              Conf. univ. dr. Daniela Bondoc 
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FIŞA DISCIPLINEI 
 

CONTABILITATEA PERSOANELOR JURIDICE FĂRĂ SCOP LUCRATIV, 2018-2019 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept 
1.3 Departamentul Finanţe, Contabilitate şi Economie 

1.4 Domeniul de studii Contabilitate 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studiu / calificarea Contabilitate şi informatică de gestiune / Economist 
 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Contabilitatea persoanelor juridice fără scop lucrativ 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Mihaela Dumitru 

2.3 Titularul activităţilor de seminar / laborator Lect. univ. dr. Mihaela Dumitru 

2.4 Anul de studii II 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei A 

 
3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe saptămână 4 3.2 din care curs 2 3.3 S / L / P 2 

3.4 Total ore din planul de înv. 56 3.5 din care curs 28 3.6 S / L / P 28 

Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual ore 

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

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 10 

Tutorat 2 

Examinări - 

Alte activităţi ..... 2 

3.7 Total ore studiu individual 44 

3.8 Total ore pe semestru 100 

3.9 Număr de credite 4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum 
Noţiuni contabile fundamentale studiate în anii anteriori de studiu la disciplinele 
Contabilitate financiară, Bazele contabilităţii, Contabilitatea instituţiilor de credit 

4.2 De competenţe 

 Capacitatea de analiză şi sinteză 

 Capacitatea de înţelegere şi utilizare a limbajului economic şi a conceptelor 
domeniului de studiu 

 Capacitatea de a utiliza inducţia şi deducţia 

 Capacitatea de structurare şi interpretare a informaţiei 
 Capacitatea de gândire pragmatică şi aplicativă 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului dotarea sălii de curs cu tablă / flipchart şi cretă colorată / marker 

5.2 De desfăşurare a laboratorului dotarea sălii de seminar cu tablă / flipchart şi cretă / marker, fiecare student 
foloseşte un minicalculator pentru rezolvarea studiilor de caz 

 
6. Competenţe specifice vizate 

C
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 C3 Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar-contabile şi/sau fiscale; 3 PC 
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CT3    Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de 
învăţare pentru propria dezvoltare  1 PC 

 
7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul 
general al 
disciplinei 

- cunoaşterea importanţei informaţiilor contabile pentru manageri aflaţi pe diferite niveluri 
organizatorice de conducere si pentru personalul de executie; 
- selectarea informaţiilor contabile în raport de nevoile diferiţilor utilizatori interni si externi; 
- producerea si utilizarea informaţiilor contabile în studierea fenomenelor şi proceselor economice 
atât singulare cât şi combinate cu informaţii de altă natură (statistice, tehnice etc) 

7.2 Obiectivele 
specifice 

A. Obiective cognitive 

(cunoaşterea si aprofundarea  teoriei, conceptelor şi cunoştinţelor dobândite tacit şi informal prin 
studiu si  experienţă):     

1. cunoasterea si aprofundarea  caracteristicilor contabilitatii, a principiilor care guverneaza 
gestiunea resurselor financiare; 
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2. cuantificarea efectelor economice la nivel micro si macroeconomic ce se înregistreaza în urma 
adoptarii unei decizii; 

 3. justificarea economică a deciziilor luate pe diferite trepte organizatorice; 
B. Obiective procedurale 

(deprinderi sau capacităţi de utilizare a cunoştinţelor într-o situaţie dată, sarcini pe care o persoană 
trebuie să fie capabilă să le întreprindă în mod autonom atunci când acţionează într-un anumit 
domeniu de activitate, context de învăţare sau activitate socială): 

1. fundamentarea  indicatorilor economico-financiari pe baza informaţiilor contabile; 
2. stabilirea implicaţiilor unor decizii în gestiunea financiară a instituitiei etc. 
C. Obiective atitudinale 

     (vizează capacitatea adoptării unei atitudini şi/sau comportament adecvat într-o situaţie 
particulară) 
1. alegerea variantelor de decizie privind alocarea resurselor financiare pe baza cuantificării 

efectelor economice rezultate; 
2. utilizarea informatiei contabile in comunicare; 

3. perfectionarea capacitatii de utilizare a cunostintelor, facilitatea de a lua decizii; 

 
8. Conţinuturi 

8.1. Curs  
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse 
folosite 

1 

Rolul si importanta contabilitatii  persoanelor juridice fără scop 
lucrativ  pentru Romania 

1 Interdependenta dintre reforma mediului socio-economic si reforma 
contabilitatii; 
2 Evolutia cadrului organizatoric în UE; 

 
 
2  
 

Prelegere şi 
expunere la 
tablă 

Tabla 
Videoproiec

tor  

2 

Principii şi reguli comune contabilităţii în partidă dublă şi în partidă 
simplă 

1. Generalităţi privind contabilitatea în partidă simplă şi contabilitatea în 
partidă dublă 
2. Sistemul monist şi sistemul dualist 
3. Transpunerea datelor evidenţei simple în evidenţă dublă 

3 

3 

Persoanele juridice fără scop lucrativ - producatori si utilizatori ai 
informatiei contabile 

1. Persoanele juridice fără scop lucrativ în cadrul sistemului informaţional 
contabil 
2. Organizarea sistemului persoanelor juridice fără scop lucrativ                           

2 

4 

Transparenţa informaţiei contabile şi trăsături ale contabilităţii 
persoanelor juridice fără scop lucrativ 

1. Organizarea şi conducerea contabilităţii la PJFSL 
2. Registrele contabile şi documentele justificative utilizate de către PJFSL 
3. Reconstituirea documentelor justificative şi contabile pierdute, sustrase 
sau distruse. 

3 

5 

Situaţii financiare anuale 

1. Definiţie şi structură; 
2. Evaluarea structurilor situaţiilor financiare 

3. Întocmirea, certificarea, aprobarea şi depunerea situaţiilor financiare 
anuale 

3 
 

6 

Lucrări contabile de închidere a exerciţiului financiar 
1. Lucrări pregătitoare pentru închiderea exerciţiului financiar 
2. Lucrări de definitivare a exerciţiului financiar  

3 

7 Tratamente contabile privind capitalurile şi aporturile 2 

8 Tratamente contabile privind activele imobilizate 2 

9 Tratamente contabile privind stocurile şi producţia în curs de execuţie 2  

10 Tratamente contabile privind terţii 2  

11 Tratamente contabile privind trezoreria 2 

12 
Delimitări, structuri şi operaţiuni contabile specifice veniturilor şi 
cheltuielilor 

2 

Bibliografie 

1.  Popa A. F. (coordonator) – Contabilitatea altor tipuri de entități, Editura CECCAR, București, 2018 
2.  Bâtcă-Dumitru C. G., Popa A. F. – Contabilitatea și fiscalitatea entităților fără scop patrimonial, de la A la Z, Editura 
CECCAR, București, 2018 
3.  *** - Monitorul Oficial - OG 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare. 
4.  Revista Tribuna Economică. 
5.  *** - Monitorul Oficial - OMF 1969/2007 pentru aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără 
scop patrimonial. 
6.  *** - Monitorul Oficial - Legea contabilităţii 82/1991, republicată. 
7. Diaconu Gh., Pitulice I. – Contabilitatea financiară a organizaţiilor non.profit, Editura Contaplus, 2008, Bucureşti 
8. Greceanu Cocoş V., Pătruță C. Contabilitatea comparată, comentată, aliniată, simplificată și actualizată la persoane 
juridice fără scop patrimonial, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2008 

8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă Nr. Metode de Observaţii 
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ore predare Resurse 
folosite 

1 
Rolul si importanta contabilitatii  persoanelor juridice fără scop lucrativ  
pentru Romania 

2 ore 

Studiul de 
caz 

Testare  

Tabla 
Videoproiec

tor 

2 
Persoanele juridice fără scop lucrativ - producatori si utilizatori ai informatiei 
contabile 

2 ore 

3 
Registre şi formulare utilizate de către persoanele juridice fără scop lucrativ. 
Mod de completare 

2 ore 

4 
Reconstituirea documentelor justificative şi contabile pierdute, sustrase sau 
distruse. Transpunerea datelor evidenţei simple în evidenţă dublă 

2 ore 

5 Situaţii financiare anuale 2 ore 

6 Întocmirea, certificarea, aprobarea şi depunerea situaţiilor financiare anuale 2 ore 

7 Lucrări contabile de închidere a exerciţiului financiar 2 ore 

8 Tratamente contabile privind activele 2 ore 

9 
Tratamente contabile privind provizioane pentru riscuri şi cheltuieli, 
subvenţii şi finanţări nerambursabile 

2 ore 

10 Tratamente contabile privind capitaluri proprii şi datorii 3 ore 

11 Delimitări, structuri şi operaţiuni contabile specifice cheltuielilor şi veniturilor  3 ore 

12 Delimitări, structuri şi operaţiuni contabile specifice rezultatului 2 ore 

13 Evaluare finală 2 ore 

Bibliografie 

1.  Popa A. F. (coordonator) – Contabilitatea altor tipuri de entități, Editura CECCAR, București, 2018 
2.  Bâtcă-Dumitru C. G., Popa A. F. – Contabilitatea și fiscalitatea entităților fără scop patrimonial, de la A la Z, Editura 
CECCAR, București, 2018 
3.  *** - Monitorul Oficial - OG 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare. 
4.  Revista Tribuna Economică. 
5.  *** - Monitorul Oficial - OMF 1969/2007 pentru aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără 
scop patrimonial. 
6.  *** - Monitorul Oficial - Legea contabilităţii 82/1991, republicată. 
7. Diaconu Gh., Pitulice I. – Contabilitatea financiară a organizaţiilor non.profit, Editura Contaplus, 2008, Bucureşti 
8. Greceanu Cocoş V., Pătruță C. Contabilitatea comparată, comentată, aliniată, simplificată și actualizată la persoane 
juridice fără scop patrimonial, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2008 

 
9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 
 corectitudinea și acuratețea folosirii conceptelor teoretice și a aplicatiilor practice însușite la nivelul disciplinei – în 

concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din tara si din străinătate. 
 competențele procedurale și atitudinale ce vor fi achiziționate la nivelul disciplinei – vor satisface  așteptările  

reprezentanților asociațiilor profesionale și angajatorilor din domeniu. 
 pentru o mai buna adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei, periodic, se organizeaza întalniri  cu 

reprezentaţi ai mediului de afaceri 
 

10.  Evaluare 

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

10.4 Curs 

- corectitudinea şi exhaustivitatea 
cunoştinţelor;  
- coerenţa logică;  
- gradul de asimilare a limbajului de 
specialitate; 

Probă scrisă: calitatea, rigoarea, 
sinteza şi coerenţa tratării 
subiectului teoretic abordabil în 
manieră explicativ-argumentativă  
+ subiecte aplicative  

30% 

10.5 Seminar / 
Laborator /  
Tema de casă 

 Activitate seminar  - evaluarea 
răspunsurilor la întrebările formulate de către 
cadrul didactic și a participării active a 
fiecărui student la rezolvarea studiilor de caz 
la seminar.  

 Test de verificare -  rezolvarea unor 

aplicații asemănătoare celor de la seminarii. 
 Referat – se va întocmi individual un 
referat cu  tematica comunicată de către 
cadrul didactic titiular.Se va evalua gradul de 
încadrare în cerinţele impuse. 

 Expunerea liberă a studentului, 
rezolvarea unor aplicații la tablă și 
chestionare orală sub formă de 
dialog. 
 

 Testare 
 

 Corectarea referatului și 
răspunsurile studentului la 
întrebările referitoare la tema 
referatului  

30% 
 
 

20% 
 
 
 
 

20% 

10.6 Standard 
minim de 
performanţă 

1. Comunicarea informaţiilor utilizând corect limbajul ştiinţific referitor la disciplina studiată 
2. Cunoaşterea conceptelor de bază privind disciplina studiată 

 

Data completării   Titular disciplină,                     Titular seminar, 
21 septembrie 2018      Lect. univ. dr. Mihaela Dumitru         Lect. univ. dr. Mihaela Dumitru 
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,         Director de departament,               Director de departament, 
25 septembrie 2018          (prestator)           (beneficiar), 
        Conf. univ. dr. Daniela Bondoc              Conf. univ. dr. Daniela Bondoc 



F1- REG - CMCPU -02 
FIŞA DISCIPLINEI 

DREPTUL AFACERILOR 
2018/2019 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Ştiinţe Economice și Drept 

1.3 Departamentul Finanțe, Contabilitate și Economie 

1.4 Domeniul de studii Contabilitate 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studiu / calificarea Contabilitate si Informatica de Gestiune / Economist 

 
2. Date despredisciplină 

2.1 Denumireadisciplinei Dreptul afacerilor 

2.2 Titularulactivităţilor de curs Lect. univ. dr. Olah Lavinia 

2.3 Titularulactivităţilor de seminar / laborator Lect. univ. dr. Pirvu Adriana 

2.4 Anul de studii II 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipulde evaluare C 2.7 Regimul disciplinei F/O 

 
3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe saptămână 2 3.2 din care curs 1 3.3 S / L / P 1 

3.4 Total ore din planul de înv. 28 3.5 din care curs 14 3.6 S / L / P 14 

Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 33 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 30 

Tutorat 2 

Examinări - 

Alte activităţi ..... 2 

3.7 Total ore studiu individual 97 

3.8 Total ore pe semestru 125 

3.9 Număr de credite 5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum - 

4.2 De competenţe 

 Capacitatea de analiză şi sinteză 

 Capacitatea de înţelegere şi utilizare a limbajului juridic şi a conceptelor 
domeniului de studiu 

 Capacitatea de a utiliza inducţia şi deducţia 
Capacitatea de structurare şi interpretare a informaţiei 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului Dotarea sălii de curs cu tablă 

5.2 De desfăşurare a laboratorului Dotarea sălii de curs cu tablă 
Susţinerea lucrărilor şi temelor de seminar 

 
6. Competenţe specifice vizate 
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 C.1.Identificarea si inregistrarea operatiunilor economice in contabilitatea entitatii/organizatiei - 4PC 
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CT1.Aplicarea pricipiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de  munca, riguroasa, 
eficienta si responsabila -. 1 PC 

 
7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Disciplina oferă studenţilor posibilitatea de a-şi însuşi limbajul juridic şi de a cunoaşte cadrul 
legal necesar desfăşurării activităţilor comerciale secifice mediului de afaceri. 

7.2 Obiectivele specifice 
A. Obiective cognitive 

Înţelegerea principalelor noţiuni de drept 



Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei (raport juridic, normă 
juridică, act juridic, profesionist, etc.) 
 Cunoaşterea şi înţelegerea principalele forme de organizare ale profesioniştilor, precum 

şi specificul fiecărei forme în parte, necesare pentru a se integra în mediul de afaceri 
B. Obiective procedurale 

1.         Aplicarea cunoştinţelor teoretice dobândite la cazuri practice 
2. Deprinderea studenţilor în elaborarea de raţionamente juridice în domeniul dreptului 

afacerilor 
Deprinderea abilitatea de a relaţiona cu acest domeniu. 

C. Obiective atitudinale 
Înţelegerea importanţei Dreptului afacerilor în mediul de economic 
Insuşirea şi aplicarea ideii de respect pentru legalitate  

Conştientizarea şi responsabilizarea faţă de pregătirea continuă, cunoaşterea 
operativă şi aplicarea corespunzătoare a legislaţiei 

 

 
8. Conţinuturi 

8.1. Curs  
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 Introducere în studiul dreptului 4 

Prelegere 
Dezbatere 

Studiu de caz 
Suportdocumentar 

2 
Consideraţii generale privind dreptul afacerilor ca ramură a 
sistemului de drept  

2 

3 Profesioniştii 4 

4 Obligaţiile comerciale  2 

5 Contractele comerciale  2 

Bibliografie 
Andreea Tabacu, Andreea Drăghici , Dreptul afacerilor, Editura Sitech, Craiova, 2013 
Andreea Tabacu, Andreea Drăghici, Amelia Singh, Elemente de drept, Editura Universităţii din Piteşti, 2011 
Didea Ionel, Drept societar, Editura Universul Juridic, 2010 
 

8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă 
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resursefolosite 

1 

Izvoarele dreptului romanesc 
Principiile dreptului romanesc 
Diviziunea dreptului 
Sisteme de drept 

2 

Dezbaterea 
Lucrul în 
echipă 

 
Studiul de caz 
Lucrare scrisă 
Teme de casă 

 

2 

Noţiunea de drept al afecerilor şi de afacere 

Principii 
Izvoare 
Coreleţia cu alte ramuri de drept 

2 

3 
Profesioniştii în lumina Noului Cod civil 
Noţiunea de profesionist. Clasificarea profesioniştilor 

2 

4 

Persoana fizica autorizată 
 Organizatiile cooperatiste  
Societăţile comerciale 
 Liber-profesioniştii 

2 

5 Vadul comercial 2 

6 
Obligaţiile comerciale,  
Contractele comerciale 

2 

7 Evaluare finală 2 

Bibliografie 
Andreea Tabacu, Andreea Drăghici , Dreptul afacerilor, Editura Sitech, Craiova, 2013 
Andreea Tabacu, Andreea Drăghici, Amelia Singh, Elemente de drept, Editura Universităţii din Piteşti, 2011 
Didea Ionel, Drept societar, Editura Universul Juridic, 2010 

 

 
 
 

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

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu programele analitice din alte centre universitare din ţară . 
Competenţele care vor fi obţinute de către studenţi prin studiile de caz de la seminarii pot să răspundă aşteptărilor 
mediului de afaceri care doreşte absolvenţi cu o capacitate dezvoltată de analiză 

 
 
 



10. Evaluare 

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

10.4 Curs 

- corectitudinea şi exhaustivitatea 
cunoştinţelor;  
- coerenţa logică;  
- gradul de asimilare a limbajului de 
specialitate. 

Evaluare finală 

30% 

10.5 Seminar / 
Laborator /  
Tema de casă 

participareaactivă la seminar, 
rezolvareastudiilor de caz, 
realizareatemelor de casă. 

Răspunsuri la seminar 
Test scris 
Prezentare referate 

10% 
40% 
20% 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

2,5 puncte acumulate din evaluarea activităţilor periodice şi 2,5 puncte la evaluarea finală; Nota 
5 la testul de verificare şi rezolvarea în proporţie de 50% a cerinţelor de la lucrările de seminar 

 
 
Data completării   Titular de curs,    Titular de seminar / laborator, 
21 septembrie 2018  Lect. univ. dr. Olah Lavinia   Lect. univ. dr. Pirvu Adriana 
 
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,          Director de departament,  Director de departament, 
25 septembrie 2018                 (prestator)   (beneficiar), 
                       Lect. univ. dr. Iancu Daniela       Conf.univ dr.Daniela Bondoc
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FIŞA DISCIPLINEI 
 

TEORIA ŞI PRACTICA ÎNTOCMIRII SITUAŢIILOR FINANCIARE,  
2018-2019 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept 
1.3 Departamentul Finanţe, Contabilitate şi Economie 

1.4 Domeniul de studii Contabilitate 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studiu / calificarea Contabilitate şi informatică de gestiune / Economist 
 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Teoria şi practica întocmirii situaţiilor financiare 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Mihaela Dumitru 

2.3 Titularul activităţilor de seminar / laborator Lect. univ. dr. Mihaela Dumitru 

2.4 Anul de studii 2 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei A 

 
3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe saptămână 4 3.2 din care curs 2 3.3 S / L / P 2 

3.4 Total ore din planul de înv. 56 3.5 din care curs 28 3.6 S / L / P 28 

Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual ore 

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

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 12 

Tutorat - 

Examinări 2 

Alte activităţi ..... - 

3.7 Total ore studiu individual 44 

3.8 Total ore pe semestru 100 

3.9 Număr de credite 4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum 

Noţiuni economice fundamentale studiate în anii anteriori de studiu la 
disciplinele Microeconomie, Economia întreprinderii, Bazele contabilităţii, 
Contabilitate financiară 

4.2 De competenţe 

 Capacitatea de analiză şi sinteză 

 Capacitatea de înţelegere şi utilizare a limbajului economic şi a 
conceptelor domeniului de studiu 

 Capacitatea de a utiliza inducţia şi deducţia 

 Capacitatea de structurare şi interpretare a informaţiei 
 Capacitatea de gândire pragmatică şi aplicativă 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului dotarea sălii de curs cu tablă / flipchart şi cretă colorată / marker 

5.2 De desfăşurare a laboratorului dotarea sălii de seminar cu tablă / flipchart şi cretă / marker, fiecare student 
foloseşte un minicalculator pentru rezolvarea studiilor de caz 

 
6. Competenţe specifice vizate 
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 C5 Derularea operaţiunilor specifice controlului financiar-contabil -3 PC 
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CT1 Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă, riguroasă, 
eficientă şi responsabilă-1PC 

 
7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Disciplina are menirea să transmită studenţilor cunoştinţe fundamentale teoretice şi metodologice  
privind întocmirea şi prezentarea rapoartelor financiar-contabile şi/sau fiscale şi interpretarea 
indicatorilor ce se regăsesc în structura acestora, respectiv calculul de noi indicatori pe baza 
informaţiilor oferite. Cunoaşterea temeinică a disciplinei este indispensabilă pentru întregirea 
cunoştinţelor anterioare de contabilitate şi îmbogăţirea bazei de specialitate a studenţilor 
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7.2 Obiectivele specifice 

A. Obiective cognitive 
1. Să identifice şi să cunoască concepte, teorii şi metode folosite în întocmirea şi prezentarea 
raportărilor financiar-contabile şi fiscale; 
2. Să cunoască sursele informaţionale ale acestora; 
3. Să definească şi să descrie factorii care influenţează aceste raportări; 
4. Să explice şi să interpreteze corect factorii care influenţează raportările şi să propună 
măsuri pentru eficientizarea acestei acţiuni; 
5. Să cunoască metodologia de raportare pentru înregistrarea operaţiunilor specifice. 

B. Obiective procedurale 
1. Să utilizeze modelele specifice pentru realizarea corespunzătoare a raportărilor; 
2. Să utilizeze metodele specifice pentru fundamentarea procesului decizional; 
3. Să creeze deprinderile de a utiliza instrumente şi tehnici în practica raportărilor 
financiare 
4. Să dezvolte capacitatea de interpretare a informaţiilor financiar – contabile. 
C. Obiective atitudinale 
1. Să se familiarizeze cu rolurile specifice muncii în echipă şi să coopereze în activităţile 
specifice pentru rezolvarea diferitelor teme de casă şi studii de caz;  
2. Să dezvolte un raţionament ştiinţific adecvat şi corect fundamentat pentru a interpreta 
şi sintetiza elementele cu privire la raportările financiar-contabile şi fiscale. 

 
8. Conţinuturi 

8.1. Curs  
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 Cadru evolutiv şi scurt istoric al situaţiilor financiare 2 

Prelegere şi 
expunere la tablă 

Tabla 
Videoproiector  

2 

Concepte de bază, principii fundamentale şi calitatea 
informaţiilor financiar-contabile 
2.1. Concepte de bază ale raportărilor financiare şi forme de bilanţ 
2.2. Principii fundamentale şi caracteristicile calitative ale 
informaţiilor financiar-contabile 

3 

3 

Lucrări pregătitoare pentru întocmirea raportărilor financiare 
1. Întocmirea balanţei de verificare a conturilor înainte de 
inventariere 
2. Inventarierea generală a patrimoniului şi înregistrarea diferenţelor 

 
2 

4 
Lucrări finale pentru întocmirea raportărilor financiare 
1 Regularizarea, rectificarea şi delimitarea tranzacţiilor economice 
2 Determinarea rezultatului exerciţiului şi repartizarea acestuia 

3 

5 

Structura şi conţinutul situaţiilor financiare 
1. Bilanţul contabil 
2. Contul de profit şi pierdere 
3. Situaţia modificărilor capitalului propriu 
4. Situaţia fluxurilor de trezorerie 
5. Notele explicative la situaţiile financiare anuale 

 
 

3 
 
 

6 Evaluarea elementelor din situaţiile financiare 3 

7 

Valorificarea informaţiilor din raportările financiare 
1. Indicatori fundamentali (de lichiditate, risc, operaţionali, de 
profitabilitate) 
2. Indicatorii de echilibru financiar: echilibrul şi structura financiară, 
situaţia netă, fondul de rulment, nevoia (necesarul) de fond de 
rulment, trezoreria netă, dinamica echilibrului financiar 

3 

8 
Analiza performanţelor economico-financiare: soldurile 
intermediare de gestiune, capacitatea de autofinanţare, Tabloul 
de finanţare şi echilibrul dinamic 

3 

9 

Raportări financiar-contabile speciale 
1. Situaţii financiare trimestriale şi semestriale 
2. Opţiuni de finanţare şi cerinţe de raportare 
3. Raportările financiare în cadrul principiilor de guvernanţă 
corporativă 
4. Raportări voluntare 

3 

10 
Verificarea şi certificarea situaţiilor financiare 
1. Examinarea de ansamblu şi analitică a situaţiilor financiare anuale 
2. Raportul auditorului asupra situaţiilor financiare 

3 
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8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă 
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 Cadru evolutiv şi scurt istoric al situaţiilor financiare 2 

Studiul de caz 
Testare  

Tabla 
Videoproiector 

2 
Concepte de bază, principii fundamentale şi calitatea 
informaţiilor financiar-contabile 

3 

3 Lucrări pregătitoare pentru întocmirea raportărilor financiare 2 

4 Lucrări finale pentru întocmirea raportărilor financiare 3 

5 Structura şi conţinutul situaţiilor financiare 3 

6 Evaluarea elementelor din situaţiile financiare 3 

7 Valorificarea informaţiilor din raportările financiare 3  

8 
Analiza performanţelor economico-financiare: soldurile 
intermediare de gestiune, capacitatea de autofinanţare, Tabloul 
de finanţare şi echilibrul dinamic 

3 

9 Raportări financiar-contabile speciale 3 

10 Verificarea şi certificarea situaţiilor financiare 3 

Bibliografie 

 *** - Standardele internaţionale de raportare financiară, IFRS Foundation,  2013 

 Colecția Contabilitatea, expertiza și auditul afacerilor, CECCAR, București, 2015 

 *** - Noile Reglementări Contabile (Ediţia a VII-a 25 octombrie 2011), Editura Best Publishing, Bucureşti, 2012 

 Moroșan I. – Contabilitate financiară și de gestiune: Studii de caz și sinteze de reglementări, CECCAR, București, 
2013 

 Dumitru Mihaela, Sisteme şi raportări financiare – suport de curs pentru învăţământul frecvenţă redusă(pe suport 
electronic), Pitești,  2017 

 Hristea A. M. – Analiza economică și financiară a activității întreprinderii: De la intuiție la știință, vol. 2, Editura 
Economică, București, 2015 

 Istrate C. – Contabilitate și raportări financiare individuale și consolidate, Editura Polirom, Iași, 2013 

 Dumitru Mihaela, Teoria și practica întocmirii situațiilor financiare – suport de curs pentru învăţământul frecvenţă 
redusă(pe suport electronic), Pitești,  2017 

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

profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 
 corectitudinea și acuratețea folosirii conceptelor teoretice și a aplicatiilor practice însușite la nivelul disciplinei – în 

concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din tara si din străinătate. 
 competențele procedurale și atitudinale ce vor fi achiziționate la nivelul disciplinei – vor satisface  așteptările  

reprezentanților asociațiilor profesionale și angajatorilor din domeniul economic. 
pentru o mai buna adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei, periodic, se organizeaza întalniri  cu 
reprezentaţi ai mediului de afaceri 
 

10.  Evaluare 

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

din nota finală 

10.4 Curs 

- corectitudinea şi exhaustivitatea 
cunoştinţelor;  
- coerenţa logică;  
- gradul de asimilare a limbajului de 
specialitate; 

Probă scrisă: calitatea, rigoarea, 
sinteza şi coerenţa tratării 
subiectului teoretic abordabil în 
manieră explicativ-argumentativă  + 
subiecte aplicative  

50% 

10.5 Seminar / 
Laborator /  
Tema de casă 

 Activitate seminar  - evaluarea 
răspunsurilor la întrebările formulate de 
către cadrul didactic și a participării active 
a fiecărui student la rezolvarea studiilor 
de caz la seminar.  

 Test de verificare -  rezolvarea unor 

aplicații asemănătoare celor de la 
seminarii. 

 Referat – se va întocmi individual un 
referat cu  tematica comunicată de către 
cadrul didactic titiular.Se va evalua gradul 
de încadrare în cerinţele impuse. 

 Expunerea liberă a studentului, 
rezolvarea unor aplicații la tablă și 
chestionare orală sub formă de 
dialog. 
 

 Testare 
 
 

 Corectarea referatului și 
răspunsurile studentului la 
întrebările referitoare la tema 
referatului  

20% 
 
 
 
 

20% 
 
 
 

10% 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

1. Comunicarea informaţiilor utilizând corect limbajul ştiinţific referitor la disciplina studiată 
2. Cunoaşterea conceptelor de bază privind disciplina studiată 

 
 

Data completării   Titular disciplină,                     Titular seminar, 
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Data aprobării în Consiliul departamentului,         Director de departament,               Director de departament, 
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        Conf. univ. dr. Daniela Bondoc              Conf. univ. dr. Daniela Bondoc 
   
 


