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FIŞA DISCIPLINEI  

 
1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava 

Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică 

Departamentul Contabilitate, Audit şi Finanţe  

Domeniul de studii Finanţe 

Ciclul de studii Licenţă 

Programul de studii/calificarea Finanţe Bănci 

 
2. Date despre disciplină  

Denumirea disciplinei CONTABILITATE FINANCIARĂ FUNDAMENTALĂ 

Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. Elena HLACIUC 

Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Lucia Moroşan Dănilă 

Anul de studiu II Semestrul III  Tipul de evaluare Examen 
Regimul 
disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD – în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DS 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DO 

 
3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână 4 Curs 2 Seminar 2 Laborator  Proiect  
I b) Totalul de ore pe semestru din planul 
de învăţământ 

56 Curs 28 Seminar 28 Laborator  Proiect  

 
II Distribuţia fondului de timp pe semestru: Ore 

II a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
II b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 18 
II c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 16 

II d) Tutoriat  15 
III Examinări 2 
IV Alte activităţi (precizaţi):  
 
Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 69 
Total ore pe semestru (Ib+II+III+IV) 125 
Numărul de credite 5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum  Bazele contabilităţii; Finanţe - discipline necesare parcurse anterior în vederea bunei înţelegeri şi 
desfăşurări a procesului educaţional în cadrul disciplinei; 

Competenţe  Cunoaşterea şi utilizarea corectă a conceptelor de bază în ceea ce priveşte definirea obiectului 
contabilităţii,  patrimoniul entităţii economice, elementele componente ale patrimoniului, 
respectiv, elementele de activ şi pasiv, conceptul de metodă în contabilitate, conceptele de 
mijloace şi resurse, conceptul de cont şi de corespondenţă a conturilor; 

 Cunoaşterea documentelor contabile şi a registrelor contabile obligatorii 
 Aplicarea corectă a regulilor generale de funcţionare a conturilor de activ şi de pasiv în 

înregistrarea operaţiunilor economico-financiare 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 Desfăşurare a cursului  Prezenţa la orele de curs cu telefoanele mobile închise şi parcurgerea anticipată a 
bibliografiei indicate în vederea dezbaterii cu profesorul 

 Prezenţa la orele de curs este obligatorie pentru  studenţii care doresc sa participle 
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la diverse mese rotunde, manifestări ştiinţifice studenţeşti, concursuri profesionale 
studenţeşti în domeniul contabilităţii entităţilor economice publice şi private 

Desfăşurare 
aplicaţii 

Seminar  Studenţii se vor prezenta la seminarii cu telefoanele mobile închise. 
 Prezenţa la orele de seminar este obligatorie pentru toţi studenţii 
 Studenţii vor respecta atât perioada stabiltă de comun acord pentru evaluarea 

semestrială, cât şi termenul de predare şi prezentare al proiectului pe care l-au 
elaborat. 

Laborator  Nu este cazul.
Proiect  Nu este cazul.

 
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

C3.1 Identificarea principalelor modalităţi de comunicare din domeniu, precum şi a particularităţilor si 
implicatiilor acestora  
C3.2 Interpretarea particularităţilor diverselor contexte în care trebuie să fie prezentate informaţiile de 
specialitate 
C4.2 Utilizarea conceptelor, teoriilor, paradigmelor din domeniu pentru explicarea şi interpretarea unor 
proceduri de lucru specifice 
C4.3 Aplicarea metodelor, tehnicilor şi procedurilor specifice pentru soluţionarea problemelor din 
domeniul de activitate într-un context determinat 
C4.5 Elaborarea unor proiecte profesionale cu utilizarea principiilor şi metodelor specifice în domeniu 

Competenţe 
transversale 

CT1. Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu 
respectarea principiilor etice şi a deontologiei profesionale. 
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca 
de echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală. 

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

Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu noţiunile, fenomenele, procesele specifice 
domeniului financiar-contabil, prin utilizarea şi aplicarea conceptelor, teoriilor, 
paradigmelor din domeniu pentru explicarea şi interpretarea unor proceduri de 
lucru specifice, facilitând astfel dobândirea de competenţe tehnice/profesionale, 
prin completarea şi adâncirea cunoştinţelor practice în domeniul contabilităţii, 
precum şi a dobândirii abilităţilor necesare aprofundării elementelor de 
contabilitate financiară şi nu numai, evidenţiind de altfel principalele aspecte ce 
asigură o evidenţă contabilă corectă cu accent deosebit pe înregistrarea contabilă a 
principalelor operaţiuni economico-financiare, în cursul unui exerciţiu financiar, a 
utilizării corecte a documentelor şi modului de întocmire a acestora. La final, 
studenţii vor fi capabili şi responsabili să elaboreze un proiect profesional prin 
utilizarea principiilor şi metodelor specifice în domeniu, aplicând tehnicile de 
relaţionare în grup, şi dezvoltându-şi abilităţile de comunicare, proiectul 
realizându-se în echipă. 

 
8. Conţinuturi 

 Curs 
Nr. 
ore 

Metode de 
preda 

 
Observaţii 

 Prezentarea tematicii, obiectivele specifice ale 
disciplinei, a competenţelor asigurate prin 
parcurgerea disciplinei, bibliografia aferentă şi 
modalitatea de evaluare 

 Cap.1 Bazele teoretice şi organizatorice privind 
contabilitatea financiară a entităţii economice 

1.1 Abordări conceptule privind contabilitatea financiară 
a întreprinderilor. 
1.2. Întreprinderea – locul de organizare, conducere şi 
aplicare a contabilităţii financiare 
1.3. Patrimoniul – obiect de studiu al contabilităţii 
financiare 
1.4. Principiile, convenţiile, normele şi regulile contabile 
– obiective ale contabilităţii financiare 

4 Prelegere 
introductivă 
Prelegere-
sondaj 
Conversaţia de 
verificare 
Folosirea 
întrebărilor 
retorice 
Prelegere 
asistată de 
calculator 
(prezentări 
Prezzi, PPT) 

Lecturarea de către studenți a unor 
materiale propuse de titularul 
disciplinei, prin aceasta încercându-
se să se identifice principalele 
modalităţi de comunicare specifice 
contabilităţii, precum şi a 
particularităţilor si implicatiilor 
acestora. Prin structura primului 
capitol se urmăreţte utilizarea 
conceptelor, teoriilor, paradigmelor 
din domeniul contabilităţii pentru 
explicarea şi interpretarea unor 
proceduri de lucru specifice; 
 

 Cap. 2 Contabilitatea fluxurilor privind capitalul 
2.1. Delimitări conceptuale privind conţinutul, structura 

3 Prelegere-
sondaj 

Se va încerca stimularea participării 
studenților prin utilizarea 
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şi formele de manifestare a capitalurilor 
2.2. Organizarea sistemului informaţional contabil, a 
sistemului de documente şi a evidenţei operative a 
capitalurilor 
2.3. Evaluarea curentă a capitalurilor 
2.4. Organizarea contabilităţii capitalului social 
2.5. Contabilitatea primelor legate de capital 
2.6. Contabilitatea rezervelor din reevaluare 
2.7. Contabilitatea rezervelor întreprinderii 
2.8. Contabilitatea acţiunilor proprii 
2.9. Contabilitatea rezultatului reportat 
2.10. Contabilitatea rezultatului exerciţiului 
2.11. Contabilitatea subvenţiilor pentru investiţii 
2.12. Contabilitatea provizioanelor 
2.13.Contabilitatea împrumuturilor şi datoriilor asimilate 

Conversaţia de 
verificare 
Folosirea 
întrebărilor 
retorice 
Prelegerea cu 
demonstraţii şi 
aplicaţii 
Exerciţiul 
Prelegere 
asistată de 
calculator 
(prezentări 
Prezzi, PPT) 

cunoștințelor lecturate 
Prin structura capitolului doi se 
urmăreţte utilizarea conceptelor, 
teoriilor, paradigmelor cu privire la 
contabilitatea capitalurilor, pentru 
explicarea şi interpretarea unor 
proceduri de lucru specifice; 
aplicarea metodelor, tehnicilor şi 
procedurilor specifice evaluării 
capitalului şi constituirii 
societăţilor comerciale. 
 

 Cap.3. Contabilitatea fluxurilor de imobilizări 
3.1. Noţiuni generale 
3.2. Organizarea sistemului informaţional – contabil al 
imobilizărilor 
3.3. Evaluarea şi reevaluarea imobilizărilor 
3.4. Contabilitatea imobilizărilor necorporale 
3.5. Contabilitatea imobilizărilor corporale 
3.6. Amortizarea imobilizărilor 

4 Prelegere-
sondaj 
Conversaţia de 
verificare 
Folosirea 
întrebărilor 
retorice 
Prelegerea cu 
demonstraţii şi 
aplicaţii 
Exerciţiul 
Prelegere 
asistată de 
calculator 
(prezentări 
Prezzi, PPT) 

Deschide posibilitatea participării 
active a studentului 
Se va urmări formarea unui spirit 
analitic; 
Prin structura capitolului trei se 
urmăreţte utilizarea conceptelor, 
teoriilor, paradigmelor cu privire la 
contabilitatea fluxurilor de 
imobilizări, pentru explicarea şi 
interpretarea unor proceduri de 
lucru specifice; aplicarea 
metodelor, tehnicilor şi 
procedurilor specifice evaluării şi 
reevaluării activelor imobilizate, 
precum şi aspecteleor legate de 
amortizarea activelor imobilzate 
necorporale şi corporale. 

 CAP 4. Contabilitatea fluxurilor informaţionale 
privind stocurile 

4.1. Noţiuni generale cu privire la elementele de stocuri 
4.3. Evaluarea elementelor de stocuri 
4.4. Contabilitatea materiilor prime si a materialelor 
4.5. Contabilitatea produselor şi a producţiei în curs de 
execuţie 
4.6. Contabilitatea stocurilor aflate la terţi 
4.7. Contabilitatea animalelor 
4.8. Contabilitatea mărfurilor 
4.9. Contabilitatea ambalajelor 
4.10. Contabilitatea ajustărilor pentru deprecierea 
stocurilor 
 4.11. Operaţii contabile privind stocurile 

4 Prelegere-
sondaj 
Conversaţia de 
verificare 
Folosirea 
întrebărilor 
retorice 
Prelegerea cu 
demonstraţii şi 
aplicaţii 
Exerciţiul 
Prelegere 
asistată de 
calculator 
(prezentări 
Prezzi, PPT) 

Deschide posibilitatea participării 
active a studentului 
Se va urmări formarea unui spirit 
analitic; 
Prin structura capitolului patru se 
urmăreţte utilizarea conceptelor, 
teoriilor, paradigmelor cu privire la 
contabilitatea fluxurilor de stocuri, 
pentru explicarea şi interpretarea 
unor proceduri de lucru specifice; 
aplicarea metodelor, tehnicilor şi 
procedurilor specifice evaluării în 
cele patru momente a elemnetelor 
de stocuri, precum şi aspecteleor 
legate de deprecierea elementelor 
de stocuri. 

 CAP. 5. Contabilitatea decontărilor cu terţii 
5.1. Noţiuni generale 
5.2.Organizarea sistemului informaţional contabil al 
decontărilor cu terţii 
5.3. Contabilitatea decontărilor cu furnizorii şi clienţii 
5.4. Contabilitatea decontărilor cu personalul şi a 
operaţiilor asimilate 
5.5. Contabilitatea asigurărilor sociale, a protecţiei 
sociale şi a operaţiilor asimilate, precum şi a impozitului 
pe veniturile de natura salariilor 
5.6. Contabilitatea decontărilor cu bugetul statului, a 
fondurilor speciale şi a operaţiilor asimilate 
5.7. Contabilitatea decontărilor în cadrul grupului şi cu 
asociaţii 
5.8. Contabilitatea decontărilor cu debitorii şi creditorii 

4 Prelegere-
sondaj 
Conversaţia de 
verificare 
Folosirea 
întrebărilor 
retorice 
Prelegerea cu 
demonstraţii şi 
aplicaţii 
Exerciţiul 
Prelegere 
asistată de 
calculator 
(prezentări 

Deschide posibilitatea participării 
active a studentului 
Se va urmări formarea unui spirit 
analitic; 
Prin structura capitolului cinci se 
urmăreţte utilizarea conceptelor, 
teoriilor, paradigmelor cu privire la 
contabilitatea decontărilor cu terţii, 
şi anume identificarea şi definirea 
corectă a termenilor de clienţi, 
furnizori, salariaţi, stat, acţionari, 
asociaţi, debitori, creditori, bugetul 
asigurărilor sociale, etc.,  pentru 
explicarea şi interpretarea unor 
proceduri de lucru specifice; 
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diverşi 
5.9. Contabilitatea operaţiilor de regularizare şi asimilate 
5.10. Contabilitatea decontărilor în cadrul unităţii 
5.11. Contabilitatea ajustărilor pentru deprecierea 
creanţelor 

Prezzi, PPT) aplicarea metodelor, tehnicilor şi 
procedurilor specifice decontărilor 
cu furnizorii şi clienţii, cu 
personalul, cu bugetul asigurărilor 
sociale şi de stat, în cadrul grupului 
şi cu asociaţii, cu debitorii şi 
creditorii, etc. 

 CAP. 6. Contabilitatea trezoreriei 
6.1. Prezentare generală a trezoreriei întreprinderii 
6.2. Organizarea sistemului informaţional contabil al 
trezoreriei 
6.3. Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen 
scurt 
6.4. Contabilitatea decontărilor în numerar 
6.5. Contabilitatea decontărilor prin conturile de la bănci 
6.6. Contabilitatea acreditivelor şi a avansurilor de 
trezorerie 
6.7. Contabilitatea viramentelor interne 
6.8. Contabilitatea ajustărilor pentru deprecierea 
conturilor de trezorerie 

2 Prelegere-
sondaj 
Conversaţia de 
verificare 
Folosirea 
întrebărilor 
retorice 
Prelegerea cu 
demonstraţii şi 
aplicaţii 
Exerciţiul 
Prelegere 
asistată de 
calculator 
(prezentări 
Prezzi, PPT) 

Deschide posibilitatea participării 
active a studentului 
Se va urmări formarea unui spirit 
analitic; 
Prin structura capitolului şase se 
urmăreţte utilizarea conceptelor, 
teoriilor, paradigmelor cu privire la 
contabilitatea trezoreriei, şi anume 
identificarea şi definirea corectă a 
conceptelor de investiţii financiare 
pe termen scurt, decontări în 
numerar, decontări prin conturi la 
bănci, acreditive, avansuri de 
trezorerie,  pentru explicarea şi 
interpretarea unor proceduri de 
lucru specifice; aplicarea 
metodelor, tehnicilor şi 
procedurilor specifice intrărilor şi 
ieşirilor de investiţii financiare pe 
termen scurt, a deschiderii 
acreditivelor, a acordării 
avansurilor de trezorerie, a folosirii 
conturilor de viramnete interne. 

 CAP. 7. Contabilitatea cheltuielilor şi veniturilor 
7.1. Noţiuni generale 
7.2. Organizarea sistemului informaţional contabil al 
cheltuielilor şi veniturilor 
7.3. Contabilitatea cheltuielilor 
7.4. Contabilitatea veniturilor 

3 Prelegere-
sondaj 
Conversaţia de 
verificare 
Folosirea 
întrebărilor 
retorice 
Prelegerea cu 
demonstraţii şi 
aplicaţii 
Exerciţiul 
Prelegere 
asistată de 
calculator 
(prezentări 
Prezzi, PPT) 

Deschide posibilitatea participării 
active a studentului 
Se va urmări formarea unui spirit 
analitic; 
Prin structura capitolului şapte se 
urmăreţte utilizarea conceptelor, 
teoriilor, paradigmelor cu privire la 
contabilitatea cheltuielilor şi 
veniturilor, şi anume identificarea 
şi definirea corectă a conceptelor 
de cheltuieli şi venituri,  pentru 
explicarea şi interpretarea unor 
proceduri de lucru specifice; 
aplicarea metodelor, tehnicilor şi 
procedurilor specifice înregistrării 
cheltuielilor şi veniturilor, a 
delimitării lor în cadrul activităţii 
de exploatare şi financiare. 

 CAP. 8. Situaţiile financiare anuale ale 
întreprinderii 

8.1. Structura situaţiilor financiare anuale 
8.2. Lucrările pregătitoare întocmirii situaţiilor 
financiare anuale 
8.3. Întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare 
anuale 

3 Prelegere-
sondaj 
Conversaţia de 
verificare 
Folosirea 
întrebărilor 
retorice 
Prelegere 
asistată de 
calculator 
(prezentări 
Prezzi, PPT) 
Prelegere 
integrativă, de 
recapitulare 

Deschide posibilitatea participării 
active a studentului 
Se va urmări formarea unui spirit 
analitic; 
Prin structura capitolului şopt se 
urmăreţte utilizarea conceptelor, 
teoriilor, paradigmelor cu privire la 
structura situaţiilor financiare 
anuale, la categoriile de entităţi 
raportoare, şi anume identificarea 
şi definirea corectă a conceptelor 
de bilanţ, cont de profit şi pierdere, 
situaţia modificării capitalului 
propriu, situaţia fluxurilor de 
trezorerie, notele explicative  
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sau de sinteză 
şi evaluare 

pentru explicarea şi interpretarea 
unor proceduri de lucru specifice; 
aplicarea metodelor, tehnicilor şi 
procedurilor specifice întocmirii 
situaţiilor financiare anuale ale 
entităţilor economice. 

Bibliografie 
 Atrill, Peter, Eddie McLaney, Accounting and finance for non-specialists - 5th ed.. - Harlow ; London ; New 

York : Prentice Hall / Financial Times, 2006. - XX, 538 p, 336.146 
 Caraiani, Chiraţa, Lunu, C., ş.a., Contabilitatea verde. Strategii transdisciplinare către o contabilitate socială şi 

de mediu. Studii şi cercetări, Editura ASE, Bucureşti, 2010 
 Hlaciuc, Elena,  Mihalciuc, Camelia Cătălina, Organizarea contabilităţii financiare a entităţilor 

economice: abordări teoretice şi aplicative conforme cu prevederile OMFP 2374/2007 şi standardele 
internaţionale de contabilitate, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,  2008, D1 III 21011, 657(075.8). 

 Mihalciuc, Camelia, Cătălina, Contabilitate financiară, note de curs, specializarea AMS, ECTS, site usv.fseap.ro 
 Hlaciuc Elena, Mihalciuc, Camelia Cătălina., Aspecte practice privind contabilitatea financiară a 

entităţilor economice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2007; 
 Istrate, Costel,  Contabilitatea nu-i doar pentru contabili!, Ed. Universul juridic, Iaşi, 2010  
 Mateş Dorel, coordonator, Veronica Grosu, Marian Socoliuc, s.a., Contabilitatea financiară în conformitate cu 

Directivele Europene, Editura  Gutenberg, Arad, 2010, III 22389. 
 Mateş Dorel, Hlaciuc, Elena, ş.a., Mihalciuc, Camelia Cătălina, cooautor, Raportarea financiară a contractelor de 

asigurare şi reasigurare conform IFRS 4: abordări şi aplicaţii în informatică, Editura Cartier, Chişinău, 2008, III 
21013 

 Matiş, D., Pop, A., Contabilitate financiară, Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2007; 
 Moraru, Maria,  Operaţiuni specifice în contabilitatea financiară a entităţilor economice , Timişoara, Editura de 

Vest, 2012, - 235 p, 657.41/.45 
 Pântea, I.P., Bodea, Gh., Contabilitatea financiară românească conformă cu directivele europene, Ed. Intelcredo, 

Deva, 2010. 
 Pratt Jamie, John Wiley & Sons, Financial accounting: in a economic context - New York , 2003. - XX, 783 p., 

657:336 
 Paraschivescu, M., D., s.a., Contabilitate financiară, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2010,  II 51142. 
 Paraschivescu, Marius, Dumitru, Metode şi aplicaţii de contabilitate financiară, Editura Tribuna Economică, 

Bucureşti, 2011, II 51150. 
 Petrescu Sivia, Mihalciuc, Camelia Cătălina, Diagnosticul financiar-contabil privind performanţa 

întreprinderii : aspecte teoretice şi aplicative de contabilitate şi analiză financiară, Editura Universităţii Suceava, 
Suceava, 2006, D1 III 18979, 658.14 

 Raileanu Vasile, Abordari contabile si fiscale privind impozitele si taxele Editura Economica, Bucuresti, 2009, III 
22392. 

 Vişan, Dumitru, Aprofundări în contabilitatea financiară, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2011, II 51155. 
 Weetman. Pauline - Financial and management accounting: an introduction  - 4th ed.. - New York : Financial 

Times: Prentice Hall, 2006. - XXVII, 694 p, G17, A64, 114 p, 657.41/.45.  
 Ordinul Nr. 1802 din 29 decembrie 2014 – Partea a II-a, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind 

situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate 
Bibliografie minimală 
 Coman, Florin, Contabilitate financiară şi fiscalitate, Editura Economică, Bucureşti, 2009, III 22414. 
 Hlaciuc, Elena, Mihalciuc, Camelia Cătălina, Organizarea contabilităţii financiare a entităţilor 

economice: abordări teoretice şi aplicative conforme cu prevederile OMFP 2374/2007 şi standardele 
internaţionale de contabilitate, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,  2008, D1 III 21011, 657(075.8). 

 Mihalciuc, Camelia, Cătălina, Contabilitate financiară, note de curs, specializarea AMS, ECTS, site usv.fseap.ro 
 Ordinul Nr. 1802 din 29 decembrie 2014 – Partea a II-a, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind 

situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate 
 
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. 

ore 
Metode de 

predare 
Observaţii 

 Seminar introductiv-prezentarea aspectelor organizatorice 
legate de tematica seminarului, modalităţilor de 
desfăşurare a seminarului, indicaţiilor date asupra 
modalităţilor de lucru, modalităţilor de evaluare, 
stabilindu-se ponderea activităţii de seminar în ecuaţia 
notei finale obţinute de student, cerinţele pentru 

2 Explicaţie 
Exercițiul 
Metode de 
verificare și 
evaluare 
Lucrări 

Se urmărește implicarea 
studenților, precum și munca 
în echipă. 
Se urmăreşte de asemenea 
utilizarea corectă a conceptelor 
legate de constituirea 
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întocmirea proiectului final, repere bibliografice 
 Seminar aplicativ/Seminar bazat pe acţiune - 

Exemplificarea prin aplicaţii practice a operaţiunilor 
specifice constituirii, reducerii şi majorării capitalului. 

Practice; 
 
 

capitalului, precum şi a 
operaţiunilor de modificare a 
acestora în sensul creşterii, 
respectiv reducerii lui, 
urmărindu-se şi aplicarea 
metodelor, tehnicilor şi 
procedurilor specifice 
înregistrării constituirii 
capitalului social 

 Seminar aplicativ/Seminar bazat pe acţiune - Operaţiuni 
privind primele legate de capital, rezervele, rezultatele 
finale, provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli şi 
contabilitatea împrumuturilor şi datoriilor asimilate. 

4 Explicaţie 
Exercițiul 
Metode de 
verificare  
Lucrări 
Practice; 

Se urmărește implicarea 
studenților, precum și munca 
în echipă. 
Se urmăreşte de asemenea 
utilizarea corectă a conceptelor 
legate de operaţiunile cu prime 
de capital, constituirea şi 
utilizarea rezervelor de capital,  
constituirea şi anularea 
provizioanelor, operaţiunile de 
reflectare a capitalului 
împrumutat, urmărindu-se şi 
aplicarea metodelor, tehnicilor 
şi procedurilor specifice 
înregistrării constituirii 
aspectelor enunţate anterior. 

 Seminar aplicativ/Seminar bazat pe acţiune - 
Contabilitatea operaţiunilor privind intrarea şi ieşirea în şi 
din patrimoniu a activelor imobilizate 

4 Explicaţie 
Exercițiul 
Metode de 
verificare  
Lucrări 
Practice; 

Se urmărește implicarea 
studenților, precum și munca 
în echipă. 
Se urmăreşte de asemenea 
utilizarea corectă a conceptelor 
legate de căile, respectiv 
modalităţile de intrare şi ieşire 
a activelor imobilizate în şi din 
gestiunea entităţilor 
economice, urmărindu-se şi 
aplicarea metodelor, tehnicilor 
şi procedurilor specifice 
înregistrării operaţiunilor de 
intrare şi ieşire a acestor active 
imobilizate în şi din 
patrimoniu. 

 Seminar aplicativ/Seminar bazat pe acţiune - 
Exemplificarea prin calcul a amortizării imobilizărilor 
conform reglementărilor contabile din România. 

2 Explicaţie 
Exercițiul 
Metode de 
verificare  
Lucrări 
Practice; 

Se urmărește implicarea 
studenților. 
Se urmăreşte de asemenea 
utilizarea corectă a conceptelor 
legate de amortizarea activelor 
imobilizate necorporale şi 
corporale, urmărindu-se şi 
aplicarea metodelor de 
amortizare specifice legislaţiei 
din România.  

 Seminar aplicativ/Seminar bazat pe acţiune - 
Contabilitatea operaţiunilor privind intrarea şi ieşirea în şi 
din patrimoniu a elementelor de stocuri 

4 Explicaţie 
Exercițiul 
Metode de 
verificare  
Lucrări 
Practice; 

Se urmărește implicarea 
studenților, precum și munca 
în echipă. 
Se urmăreşte de asemenea 
utilizarea corectă a conceptelor 
legate de căile, respectiv 
modalităţile de intrare şi ieşire 
a elementelor de stocuri  în şi 
din gestiunea entităţilor 
economice, urmărindu-se şi 
aplicarea metodelor, tehnicilor 
şi procedurilor specifice 
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înregistrării operaţiunilor de 
intrare şi ieşire a stocurilor 
(metoda inventarului 
permanent, metoda 
inventarului intermitent, 
metodele CMP, FIFO, LIFO, 
Preţul standard, preţul cu 
amănuntul). 

 Seminar aplicativ/Seminar bazat pe acţiune - Înregistrarea 
operaţiunilor privind cumpărările, respectiv livrările de 
mărfuri şi produse, lucrările executate şi serviciile 
prestate, precum şi alte operaţiuni efectuate specifice 
contabilităţii furnizorilor şi clienţilor. 

4 Explicaţie 
Exercițiul 
Metode de 
verificare  
Lucrări 
Practice; 

Se urmărește implicarea 
studenților, precum și munca 
în echipă. 
Se urmăreşte de asemenea 
utilizarea corectă a conceptelor 
legate de furnizori, clienţi, 
urmărindu-se şi aplicarea 
metodelor, tehnicilor şi 
procedurilor specifice 
înregistrării operaţiunilor 
efectuate cu furnizorii şi 
clienţii 

 Seminar aplicativ/Seminar bazat pe acţiune - Operaţiuni 
specifice privind decontările cu personalul, bugetul 
statului 

 

4 Explicaţie 
Exercițiul 
Metode de 
verificare  
Lucrări 
Practice; 

Se urmărește implicarea 
studenților, precum și munca 
în echipă. 
Se urmăreşte de asemenea 
utilizarea corectă a conceptelor 
legate de decontări cu 
salariaţii, cu bugetul statului şi 
bugetul asigurărilor sociale 
urmărindu-se şi aplicarea 
metodelor, tehnicilor şi 
procedurilor specifice 
înregistrării operaţiunilor de 
decontare cu salariaţii, cu 
bugetul statului şi bugetul 
asigurărilor sociale 

 Seminar recapitulativ – Consolidarea şi sistematizarea 
informaţiilor prezentate şi rezolvate în cadrul seminariilor 

 Seminar de verificare şi evaluare – Pe lângă verificările 
legate de deprinderile, informaţiile şi capacităţile 
studenţilor, din timpul tuturor orelor de seminarii, se 
alocă  o parte şi evaluării parţiale la seminar prin teste 
aplicative. Tot la acest seminar se prezintă şi se predă 
proiectul, care a fost întocmit în echipe de câte doi 
studenţi 

4 Metode de 
verificare şi 
evaluare 
Proiecte finale 

Se urmăreşte verificarea 
cunoştinţelor dobândite de 
student, prin testarea 
individuală a studenţilor, prin 
evaluarea proiectelor 
profesionale elaborate de 
studenţi, prin verificarea 
îndeplinirea la termen, în mod 
riguros, eficient şi responsabil, 
a sarcinilor profesionale. Prin 
elaborarea proiectelor finale, 
de către studenţi se aplică 
tehnicile de relaţionare în grup, 
deprinderea şi exercitarea 
rolurilor specifice în munca de 
echipă, prin dezvoltarea 
abilităţilor de comunicare 
interpersonală. 

Bibliografie 
 Atrill, Peter, Eddie McLaney, Accounting and finance for non-specialists - 5th ed.. - Harlow ; London ; New 

York : Prentice Hall / Financial Times, 2006. - XX, 538 p, 336.146 
 Caraiani, Chiraţa, Lunu, C., ş.a., Contabilitatea verde. Strategii transdisciplinare către o contabilitate socială şi de 

mediu. Studii şi cercetări, Editura ASE, Bucureşti, 2010 
 Hlaciuc, Elena,  Mihalciuc, Camelia Cătălina, Organizarea contabilităţii financiare a entităţilor 

economice: abordări teoretice şi aplicative conforme cu prevederile OMFP 2374/2007 şi standardele 
internaţionale de contabilitate, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,  2008, D1 III 21011, 657(075.8). 

 Hlaciuc Elena, Mihalciuc, Camelia Cătălina, Chiriţă, I., Aspecte practice privind contabilitatea 
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financiară a entităţilor economice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2007; 
 Mihalciuc, Camelia, Cătălina, Contabilitate financiară, note de curs, specializarea AMS, ECTS, site usv.fseap.ro 
 Monea, Alin, ş.a., Contabilitate financiară şi de gestiune: Aplicaţii practice, Editua Arves, Craiova, 2005, 

III 18506. 
 Paliu Popa L., Ecobici,  N., Contabilitate financiară aplicată – Ghid contabil 2010, Editura Universitaria, 

Bucureşti, 2010, IV 3349; 
 Paraschivescu, Marius, Dumitru, Metode şi aplicaţii de contabilitate financiară, Editura Tribuna Economică, 

Bucureşti, 2011, II 51150. 
 Petrescu Sivia, Mihalciuc, Camelia Cătălina, Diagnosticul financiar-contabil privind performanţa 

întreprinderii : aspecte teoretice şi aplicative de contabilitate şi analiză financiară, Editura Universităţii Suceava, 
Suceava, 2006, D1 III 18979 

 Possler L., Contabilitatea întreprinderii, îndrumar practic actualizat şi completat, Editura Fundaţiei „Andrei 
Şaguna", Constanţa, 2008; 

 Raileanu Vasile, Abordari contabile si fiscale privind impozitele si taxele Editura Economica, Bucuresti, 2009, III 
22392. 

 Weetman. Pauline - Financial and management accounting: an introduction  - 4th ed.. - New York : Financial 
Times: Prentice Hall, 2006. - XXVII, 694 p, G17, A64, 114 p, 657.41/.45.  

 Ordinul Nr. 1802 din 29 decembrie 2014 – Partea a II-a, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind 
situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate 

Bibliografie minimală 
 Hlaciuc Elena, Mihalciuc, Camelia Cătălina, Chiriţă, I., Aspecte practice privind contabilitatea 

financiară a entităţilor economice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2007; 
 Paliu Popa L., Ecobici,  N., Contabilitate financiară aplicată – Ghid contabil 2010, Editura Universitaria, 

Bucureşti, 2010, IV 3349; 
 Paraschivescu, Marius, Dumitru, Metode şi aplicaţii de contabilitate financiară, Editura Tribuna Economică, 

Bucureşti, 2011, II 51150. 
 Weetman. Pauline - Financial and management accounting: an introduction  - 4th ed.. - New York : Financial 

Times: Prentice Hall, 2006. - XXVII, 694 p, G17, A64, 114 p, 657.41/.45.  
 Ordinul Nr. 1802 din 29 decembrie 2014 – Partea a II-a, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind 

situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate 
 

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

 Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cele ale disciplinelor similare predate la programe de studii de 
licenţă de la facultăţi de profil din ţară. În cadrul întâlnirilor cu reprezentanţii asociaţiilor profesionale şi cu 
angajatorii, aceştia au fost consultaţi cu privire la conţinutul disciplinei, astfel încât competenţele dobândite de 
absolvenţii acestei specializări să răspundă cerinţelor pieţei muncii. 

 Participarea la întâlnirile cu angajatorii, asociaţiile profesionale în domeniu, responsabilii pe domeniu organizate 
sub auspiciile FSEAP, sunt sub forma conferinţelor, reuniunilor de lucru, dezbaterilor, meselor rotunde, focus-
grupurilor, respectiv workshopuri. 
 
10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală 

Curs 

- Însuşirea conţinutului teoretic conceptual al 
disciplinei de Contabilitate financiară; 

- Cunoaşterea terminologiei utilizate în 
capacitatea de utilizare adecvată  a planului 
de conturi, a procedeelor şi metodelor 
specifice contabilităţii, pentru a se putea 
înregistra principalele operaţiuni legate de 
capital, acive imobilizate, stocuri, terţi, 
cheltuieli, venituri. 

- Abilitatea de a putea face corelaţii cu 
aspectele contabile reale; 

- Cunoaşterea şi înţelegerea de  a utiliza 
corect documentele justificative din 
contabilitate şi modului de întocmire a 
acestora. 

De exemplu: Test docimologic 60% 

Seminar - Însuşirea şi înţelegerea problematicii tratate Verificări şi evaluări scurte la 40% 
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la seminar ; 
- Capacitatea de a utiliza corect şi de a 

explica noţiunile fundamentale cu privire la 
regulile particulare de funcţionare a 
principalelor elemente patrimoniale, din 
cadrul entităţii economice; 

- Cunoaşterea terminologiei utilizate în 
reflectarea principalelor operaţiuni 
economico-financiare cu privire la 
activitatea de exploatare, activitatea de 
investiţii şi activitatea de finanţare; 

- Capacitatea de utilizare a planului de 
conturi general pentru evidenţierea şi 
înregistrarea elementelor patrimoniale ale 
entităţii economice  

- Abilitatea de a şti care documente 
justificative au stat la baza înregistrării în 
contabilitate 

- Înţelegerea de a se înregistra în contabilitate 
operaţiunile specifice unei unităţi de 
producţie, respectiv comerţ sau prestări 
servicii 

fiecare seminar, plus evaluarea 
finală prin test individual  
Întocmirea şi prezentarea 
proiectului final 

Laborator  Nu este cazul. Nu este cazul. Nu este cazul. 

Proiect  Nu este cazul. Nu este cazul. Nu este cazul. 
Standard minim de performanţă 
Standarde minime pentru: 
Nota 5: 

- Însuşirea în linii mari a principalelor noţiuni, idei, concepte din teoria supusă evaluării; 
- Cunoaşterea problemelor de bază din domeniul contabilităţii financiare; 
- Participarea la 50% din activităţile de la cursuri şi seminarii 
- Integrarea cunoştinţelor acumulate pe parcursul cursurilor şi seminariilor în proiectul final elaborat 
- Predarea lucrarii de evaluare semestriala 

Nota 10: 
- Abilităţi, cunoştinţe certe şi profund argumentate pentru teoria supusă evaluării; 
- Exemple analizate, comentate de teste docimologice;  
- Parcurgerea bibliografiei minimale, dar şi a celei extinse;  
- Înţelegerea aprofundată a teoriilor din domeniul contabilităţii financiare;  
- Găsirea unor soluţii creative pentru studiul inovativ propus atât la curs cât şi la seminar;  
- Predarea lucrarii de evaluare semestrială. 

 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
 
 
 

Prof. univ. dr. Elena HLACIUC Lect. univ. dr. Lucia Moroşan 
Dănilă 

                                                
Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

 
 
 

 

 
Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 
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Universitatea 
Ştefan cel Mare 
Suceava 

 
PROGRAMA ANALITICĂ / FIŞA DISCIPLINEI  

 
 

1. Date despre program 
Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava 

Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică 

Departamentul CONTABILITATE, AUDIT ŞI FINANŢE 

Domeniul de studii FINANȚE  

Ciclul de studii Licenţă 

Programul de studii/calificarea FINANȚE ȘI BĂNCI 

 
2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei FINANŢELE FIRMEI

Titularul activităţilor de curs Conf. Univ.dr. APETRI ANIŞOARA NICULINA 

Titularul activităţilor de seminar Conf. Univ.dr. APETRI ANIŞOARA NICULINA 

Anul de studiu II Semestrul 1 Tipul de evaluare Examen 
Regimul disciplinei Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 
Dd 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DO 

 
3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână 4 Curs 2 Seminar 2 Laborator - Proiect - 
I b) Totalul de ore pe semestru din planul 
de învăţământ 

56 Curs 28 Seminar 28 Laborator - Proiect - 

 
 II Distribuţia fondului de timp ore 
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
II b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
II c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

II d) Tutoriat  7 
III Examinări 2 
IV Alte activităţi:  
 
Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 67 
Total ore pe semestru(I+II+III+IV) 125 
Numărul de credite 5 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
Curriculum  Economie, Statistică 
Competenţe  Microeconomie 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 Desfăşurare a cursului  Prezenţa la orele de curs cu telefoanele mobile închise şi parcurgerea anticipată a 

bibliografiei indicate în vederea dezbaterii cu profesorul. 
 Prezenţa la orele de curs este obligatorie pentru toţi studenţii., cu suport de curs, 

prezentare power-point; 
Desfăşurare 
aplicaţii 

Seminar  Studenţii se vor prezenta la seminarii cu telefoanele mobile închise. 
 Nu va fi acceptată întârzierea studenţilor la seminar 
 Prezenţa la orele de seminar este obligatorie pentru toţi studenţii 

Cu mese de curs, scaune, PC cu acces la internet, culegere de studii d ecaz, fișe de 
lucru pe suport de hartie, etc.  

Laborator  -  
Proiect  -  

 
6. Competenţe specifice acumulate 

 



Programa analitică / Fişa disciplinei 

Competenţe 
profesionale 

 Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor și instrumentelor de natură financiară în 
entități/organizații private sau publice; 

 Culegerea, analiza și interpretarea de date și informații referitoare la problemele economico-
financiare; 

 Capacitatea de a explica şi interpreta procese, fenomene, stări, teorii/idei şi tendinţe circumscrise 
domeniului de studii; 

 Realizarea de lucrări de natură economico-financiară la nivelul întreprinderilor private sau publice; 
 Execuția de operațiuni și tranzacții financiare specifice entităților/organizațiilor publice și private; 
 Implementarea planurilor și bugetelor la nivelul entităților/organizațiilor publice și private; 
 Aplicarea deciziilor financiare în cadrul acestor entități; 

Competenţe 
transversale 

 Aplicarea normelor şi valorilor de etică profesională pentru luarea deciziilor şi realizarea 
independentă sau în grup a unor sarcini/obiective complexe de la locul de muncă; 

 Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată și aplicarea de tehnici de 
relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei; 

 Asumarea nevoii de formare continuă pentru a crea premisele de progres în carieră şi adaptare a 
propriilor competenţe profesionale la dinamica mediului economic. 

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

Obiectivul general al disciplinei  Prezentarea şi analiza elementelor de finanţe ale întreprinderii 
(corporative) 

 
Obiective specifice Disciplina tratează o serie de aspecte legate de teoria şi practica financiară privind 

procesul de constituire, repartizare şi utilizare a resurselor financiare la nivelul 
entităţilor economice şi are drept scop atingerea urmîtoarelor obiective: 

 Tratarea teoretică şi practică a problemelor legate de sursele de finanţare a 
întreprinderilor; 

 Determinarea costului capitalului propriu şi împrumutat la nivel de 
întreprindere; 

 Utilizarea unor criterii de opţiune a investiţiilor; 
 Prezentarea problematicii plasamentelor de capital şi a recuperării acestora; 
 Determinarea rezultatelor exerciţiului anual şi politicile de dividende 

utilizate. 
 
Se urmăresc urmatoarele obiective: 

 trăsăturile fundamentale ale finanţelor; 
 explicarea politicilor de finanţare şi de investire la nivelul  întreprinderii; 
 explicarea diferitelor fenomene ce apar în domeniul finanţelor. 

 
8. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 
Capitolul I: Elemente specifice fenomenului financiar 
1.1. Întreprindrea, mediul de manifestare a fluxurilor 

băneşti 
1.2. Obiectivul funcţiei financiare a întreprinderii: 

maximizarea valorii întreprinderii 
 

2 prelegere, expunerea, 
conversaţia 

discuţii 

Capitolul II.  Capitalurile întreprinderii 
2.1. Aspecte caracteristice capitalului întreprinderii 
2.2. Conţinutul şi structura capitalului după provenienţă 

4 prelegere, expunerea, 
conversaţia 

discuţii 

Capitolul III. Costul capitalului şi structura 
financiară a întreprinderii 
3.1. Consideraţii generale 
3.2. Costul capitalului propriu 
3.3.      Costul capitalului împrumutat 
3.4. Structura financiară a întreprinderii 

2 
  

prelegere, expunerea, 
conversaţia 

discuţii 

Capitolul IV Plasamentele de capital pe termen lung 
4.1.  Conţinutul, structura şi rolul investiţiilor 
 4.2. Decizia de investiţie - criterii specifice de slecţie şi 
resursele de finanţare a investiţiei 
4.2.1. Criterii de selecţie a  investiţiilor 
4.2.3. Resursele de finanţare a investiţiei 

4 prelegere, expunerea, 
conversaţia 

discuţii 
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Capitolul V Amortizarea capitalului imobilizat în 
active corporale şi necorporale 

5.1. Amortismentul şi implicaţii financiare 
5.2. Regimuri de amortizare  

 

2 prelegere, expunerea, 
conversaţia 

discuţii 

Capitolul VI Plasamentele de capital pe termen scurt 
6.1.  Conţinutul şi structura activelor circulante 
6.2. Creanţele întreprinderii asupra terţilor şi aspecte 
privind politica creditului comercial 
6.3. Titlurile de plasament  
6.4. Disponibilităţile  întreprinderii 
6.5. Finanţarea activelor circulante 
 

6 prelegere, expunerea, 
conversaţia 

discuţii 

Capitolul VII Analiza echilibrului financiar 
7.1. Echilibrul financiar - concep 
7.2 Formele echilibrului financiar 
7.3. Indicatori ai echilibrului financiar 

2   

Capitolul VIII Trezoreria întreprinderii 
8.1.  Consideraţii generale 
8.2.  Instrumente de gestiune a trezoreriei intreprinderii 
8.3. Lichiditatea şi metode de analiză a lichidităţii 
financiare 

 
 

2 prelegere, expunerea, 
conversaţia 

discuţii 

Capitolul IX  Rezultatul exerciţiului financiar şi 
repartizarea acestuia 
9.1.  Profit, risc, rentabilitate si performanta la nivelul 
intreprinderii 
9.2.  Veniturile, cheltuielile întreprinderii şi rezultatul 
exerciţiului financiar  
9.3.  Repartizarea profitului si politica de dividend 
 

4 prelegere, expunerea, 
conversaţia 

discuţii 

Bibliografie 
 Brezeanu, P., Finanţe corporative, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2008;  
 Apetri A., Finanțele întreprinderii – note de curs, Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, FSEAP, Suceava, 

2018 
 Brezeanu, P., Diagnostic financiar, Editura Economică, Bucureşti, 2003; 
 Onofrei M., Management financiar, Editura Univ. Al.I. Cuza, Iaşi, 2011; 
 Sandu Gh., Cibotariu I., Apetri A., Finanţe, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2008;  
 Cibotariu Irina, Finanţe- manual universitar, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2010;  
 Toma M., Alexandru F., Finanţe şi gestiune financiară de întreprindere, Editura Economică, Bucureşti, 2007; 
 Stancu I. , Finanţe, Editura Economică, Bucureşti 2009; 
 Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

Bibliografie minimală 
  Sandu Gh., Cibotariu I., Apetri A., Finanţe, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2008;  
 Apetri A., Finanțele întreprinderii – note de curs, Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, FSEAP, Suceava, 

2018 
 Brezeanu, P., Finanţe corporative, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2008;  

 
Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 

 Noţiuni generale privind finanţele întreprinderii 2 discuţii interactive  
 Formarea și majorarea capitalului 2 Studiul de caz,  Aplicaţii practice 
 Costul și structura capitalului 2 Studiul de caz,  Aplicaţii practice 
 Decizia de investiţie într-un mediu cert 2 Studiul de caz, 

discuţii interactive 
Aplicaţii practice 

 Decizia de investiţie într-un mediu incert 2 Studiul de caz, 
discuţii interactive 

Aplicaţii practice 

 Amortizarea liniară degresivă şi accelerată 2 Studiul de caz, 
discuţii interactive 

Aplicaţii practice 

 Gestiunea valorilor de exploatare 4 Studiul de caz, 
discuţii interactive 

Aplicaţii practice 
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 Fondul de rulment şi corelaţii bilanţiere 4 Studiul de caz, 
discuţii interactive 

Aplicaţii practice 

 Determinarea rezultatului finaniar şi repartizarea acestuia 4 Studiul de caz, 
discuţii interactive 

Aplicaţii practice 

 Seminar recapitulativ 2 Studiul de caz, 
discuţii interactive 

Aplicaţii practice 

 Test de verificare 2   
Bibliografie 

 Brezeanu, P., Finanţe corporative, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2008;  
 Apetri A., Finanțele întreprinderii – note de curs, Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, FSEAP, Suceava, 

2018 
 Brezeanu, P., Diagnostic financiar, Editura Economică, Bucureşti, 2003; 
 Onofrei M., Management financiar, Editura Univ. Al.I. Cuza, Iaşi, 2011; 
 Sandu Gh., Cibotariu I., Apetri A., Finanţe, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2008;  
 Cibotariu Irina, Finanţe- manual universitar, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2010;  
 Toma M., Alexandru F., Finanţe şi gestiune financiară de întreprindere, Editura Economică, Bucureşti, 2007; 
 Stancu I. , Finanţe, Editura Economică, Bucureşti 2009; 
 Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

Bibliografie minimală 
 Sandu Gh., Cibotariu I., Apetri A., Finanţe, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2008;  
 Apetri A., Finanțele întreprinderii – note de curs, Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, FSEAP, Suceava, 

2018 
 Brezeanu, P., Finanţe corporative, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2008; 
 Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

 
 
 

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

 Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cele ale disciplinelor similare predate la programe de studii de 
licenţă de la facultăţi de profil din ţară şi străinătate. În cadrul întâlnirilor cu reprezentanţii asociaţiilor 
profesionale şi cu angajatorii, aceştia au fost consultaţi cu privire la conţinutul disciplinei, astfel încât 
competenţele dobândite de absolvenţii acestei specializări să răspundă cerinţelor pieţei muncii. 

 Participarea la conferinţe organizate sub auspiciile FSEAP, reuniuni de lucru, dezbateri, mese rotunde, întâlniri 
cu oameni de afaceri sau responsabili pe domenii. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală 

Curs 
Cunoaşterea conceptelor prezentate la curs Examen scris cu întrebări 

deschise 
Nota la teorie minim 5 

50% 

Seminar 

Însuşirea şi înţelegerea cunoştinţelor prezentate 
la curs 
Capacitatea de a explica şi utiliza corect 
metodele, modelele şi testele de gândire 
prezentate 
Capacitatea de a opera cu cunoştinţele asimilate 

Participare activă; Evaluare 
continuă 
Nota minimă 5 

50% 

Laborator     

Proiect  
Elaborarea unui proiect individual pe baza 
activităţii de seminar 

Proiect 
Nota la proiect minim 5 

 

Standard minim de performanţă 

 Cunoaşterea minimală a conceptelor şi teoriilor prezentate 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de aplicaţie 

22.09.2018 
  

                            
Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
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Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 
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Universitatea 
Ştefan cel Mare 
Suceava 

 
PROGRAMA ANALITICĂ / FIŞA DISCIPLINEI  

 
 

1. Date despre program 
Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava 

Facultatea Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică 

Departamentul Management, Administrarea Afacerilor şi Turism 

Domeniul de studii Finanțe 

Ciclul de studii Licenţă 

Programul de studii/calificarea Finanțe și Bănci 

 
2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei  ASIGURĂRI ȘI REASIGURĂRI
Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Rozalia KICSI 

Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Gabriela CIOBAN 

Anul de studiu II Semestrul 3 Tipul de evaluare Examen 
Regimul disciplinei Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 
DD 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DO 

 
3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână 4 Curs 2 Seminar 1 Laborator - Proiect - 
I b) Totalul de ore pe semestru din planul 
de învăţământ 

42 Curs 28 Seminar 14 Laborator - Proiect - 

 
II Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 35 
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

II d)Tutoriat   
III Examinări 3 
IV Alte activităţi:  
 
Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 55 
Total ore pe semestru (I+II+III+IV) 100 
Numărul de credite 4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum  Microeconomie, Macroeconomie, Economia riscului 
Competenţe  Capacitatea de a înţelege noţiuni  specifice 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 Desfăşurare a cursului  Parcurgerea anticipată a bibliografiei indicate în vederea dezbaterii. 
 Prezenţa la orele de curs este obligatorie pentru toţi studenţii. 

Desfăşurare 
aplicaţii 

Seminar  Prezenţa studenţilor la seminar este obligatorie. 
 Portofoliul trebuie să includă toate componentele stabilite la începutul semestrului. 

Laborator  -  
Proiect  -  

 
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

 Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea limbajului specific managementului afacerilor în scopul 
comunicării adecvate şi a optimizării activităţilor firmelor; 

 Capacitatea de a explica şi interpreta procese, fenomene, stări, teorii/idei şi tendinţe circumscrise 
domeniului de studii; 

 Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea instrumentarului de cunoaştere a mediului de afaceri şi de 
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fundamentare a deciziei de afaceri; 
 Fundamentarea din punct de vedere comercial şi calitativ a conceperii şi lansării pe piaţă de noi 

produse şi servicii. 
Competenţe 
transversale 

 Aplicarea normelor şi valorilor de etică profesională pentru luarea deciziilor şi realizarea 
independentă sau în grup a unor sarcini/obiective complexe de la locul de muncă; 

 Asumarea nevoii de formare continuă pentru a crea premisele de progres în carieră şi adaptare a 
propriilor competenţe profesionale la dinamica mediului economic. 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
Obiectivul general al disciplinei  Familiarizarea studenţilor cu noţiuni specifice, termeni tehnici care  aparţin 

domeniului asigurărilor 
Obiective specifice  Dezvoltarea capacităţii de a analiza importanţa factorilor de risc ce determină 

recursul la o formă de protecţie cât mai sigură; 
 Înţelegerea importanţei asigurărilor ca ramură a economiei naţionale; 
 Dezvoltarea capacităţii de a diferenţia în gama vastă de produse pe care 

asigurătorii le pun la dispoziţia persoanelor care au nevoie de protecţie; 
 Evaluarea diferitelor forme pe care asigurările le-au îmbrăcat de-a lungul 

timpului; 
 Analiza implicaţiilor pe care acest domeniu le poate avea asupra dezvoltării 

altor ramuri ale economiei. 
8. Conţinuturi 

 Curs 
Nr. 
ore 

Metode de predare Observaţii 

1. FUNCȚIONALITATEA ASIGURĂRILOR ÎN 
ECONOMIE 

1.1.Necesitatea și formele protecției omului și 
bunurilor sale împotriva riscurilor 
1.2. Sfere de influență ale asigurărilor în economie 
1.3. Funcționalitatea asigurărilor în economie 
 

4 Prelegere introductivă (cu suport 
scris, asistată de mijloace audio-
video) 

 

2. FORME DE DISPERSIE A RISCURILOR: 
ABORDĂRI TEORETICE 

2.1. Delimitări conceptuale 
2.2. Abordări privind serviciile de asigurare 
2.3. Alte forme de dispersie a riscurilor 

6 Prelegere de prezentare de 
cunoștințe noi 
(se combină prelegerea sondaj cu 
prelegerea cu intervenții aleatoare 
din sală pe parcurs ) 
(cu suport scris, asistată de 
mijloace audio-video) 

 

3. RISCUL  - ELEMENT CENTRAL AL 
ASIGURĂRII 

3.1. Natura și tipologia riscurilor în activitatea 
economică 
3.2. Riscul în asigurări 
3.3. Ideea de risc și incertitudine în contractul de 
asigurare 
3.4. Riscuri și catastrofe 
 

4 Prelegere de prezentare de 
cunoștințe noi 
(se combină prelegerea sondaj cu 
prelegerea cu intervenții aleatoare 
din sală pe parcurs ) 
(cu suport scris, asistată de 
mijloace audio-video) 

 

4. PIAȚA ASIGURĂRILOR : STRUCTURĂ, 
CARACTERISTICI, TENDINȚE 

4.1. Caracterul pieţei asigurărilor 
4.2. Analiza pieței asigurărilor 
4.3.  Reconfigurări ale pieței asigurărilor în România 
după aderarea la UE 
 

4 Prelegere de prezentare de 
cunoștințe noi 
(se combină prelegerea sondaj cu 
prelegerea cu intervenții aleatoare 
din sală pe parcurs ) 
(cu suport scris, asistată de 
mijloace audio-video) 

 

5. ASIGURĂRILE DE PERSOANE 
5.1.  Conceptul de asigurare de persoane 
5.2.  Riscurile acoperite de asigurările de persoane 
5.3.  Tipuri de asigurări de persoane 
 

4 Prelegere de prezentare de 
cunoștințe noi 
(se combină prelegerea sondaj cu 
prelegerea cu intervenții aleatoare 
din sală pe parcurs ) 
(cu suport scris, asistată de 
mijloace audio-video) 

 

6. ASIGURĂRILE NON-VIAŢĂ 
6.1. Tipologia asigurărilor generale   

6 Prelegere de prezentare de 
cunoștințe noi 
(se combină prelegerea sondaj cu 
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6.2. Asigurările de bunuri 
6.3.  Asigurarea financiară  
6.4. Asigurările de răspundere faţă de terţi  
 

prelegerea cu intervenții aleatoare 
din sală pe parcurs ) 
(cu suport scris, asistată de 
mijloace audio-video) 

 
Bibliografie 
1. Ardelean Daniel, Asigurări și reasigurări, Editura Fundației Academia Comercială Satu-Mare, 2007 
2. Bistriceanu, D, Gheorghe, Sistemul asigurărilor şi reasigurărilor din România, Editura Universitară, 

Bucureşti, 2010 III 22398 
3. Botea, Gheorghe, Dreptul asigurărilor, Editura Universitară, 2009 
4. Ciumaş, Cristina, Asigurările internaţionale, arhitectură şi problematică la debutul  mileniului III, Editura 

Intelcredo, Deva, 2001 
5. Ciurel,Violeta,  Asigurări şi reasigurări. Abordări teoretice şi practici internaţionale, All Beck, Bucureşti, 

2000 III 17742 
6. Ciurel,Violeta,  Asigurări şi reasigurări. O perspectivă globală, Editura Rentrop & Straton, Bucureşti 2011 
7. Constantinescu, D. Anghel,  Tratat de asigurări, vol.I+II, Ed. Economică, Bucureşti, 2004 
8. Dobrin, M.; Tănăsescu, P., Teoria şi practica asigurărilor, Ed. Economică, Bucureşti, 2003 
9. Dorfman, M. S., Introduction to risk management and insurance, Pearson/Prentice Hall, 2008 III 21221 
10. Galiceanu, M., Asiguările agenţilor economici: protecţie şi profitabilitate, Editura Tribuna Economică, 2007 

II 48629 
11. Huerta de Soto, J, Economisire şi previziune în asigurările de viaţă, Editura Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, 

2012 III 22554 
12. Ionescu (Davidescu), Roxana, Economia asigurărilor, Ed. Universitară, Bucureşti, 2010  
13. Luca Lia, Ghid pentru Asigurări şi reasigurări în Uniunea Europeană, Editura Economică, Bucureşti, 2010 II 

50303 
14. Lungu, C.N., Asigurări de bunuri, Editura Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, 2009 III 20854 
15. Monea Mirela, Asigurări comerciale, Editura Universității Petroșani, 2008 
16. Tănăsescu, P., Asigurări moderne de bunuri şi persoane, Editura ASE Bucureşti (www.ase.ro/biblioteca digitala) 
17. Tănăsescu, P., Asigurări şi protecţie socială în România, Editura C.H. Beck, 2009 III 20936 
18. Văcărel, I., Bercea F, Asigurări şi reasigurări, Editura Expert, 2003 
Bibliografie minimală 
1. Bistriceanu, D, Gheorghe, Sistemul asigurărilor şi reasigurărilor din România, Editura Universitară, 

Bucureşti, 2010  
2. Ciurel,Violeta,  Asigurări şi reasigurări. Abordări teoretice şi practici internaţionale, All Beck, Bucureşti, 

2000  
3. Dorfman, M. S., Introduction to risk management and insurance, Pearson/Prentice Hall, 2008  
4. Galiceanu, M., Asiguările agenţilor economici: protecţie şi profitabilitate, Editura Tribuna Economică, 2007  
5. Huerta de Soto, J, Economisire şi previziune în asigurările de viaţă, Editura Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, 

2012  
6. Luca Lia, Ghid pentru Asigurări şi reasigurări în Uniunea Europeană, Editura Economică, Bucureşti, 2010  
7. Lungu, C.N., Asigurări de bunuri, Editura Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, 2009  
8. Monea Mirela, Asigurări comerciale, Editura Universității Petroșani, 2008 
9. Tănăsescu, P., Asigurări moderne de bunuri şi persoane, Editura ASE Bucureşti (www.ase.ro/biblioteca digitala) 
10. Tănăsescu, P., Asigurări şi protecţie socială în România, Editura C.H. Beck, 2009  
Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 
 Dinamica asigurărilor şi incidenţa acestora 

asupra 
economiei 

1 expunere liberă sau asistată de mijloace 
video, dialog 

Studii de 
caz 

 Asigurările de bunuri 1 expunere liberă sau asistată de mijloace 
video, dialog 

Studii de 
caz 

 Asigurări de viaţă/persoane 1 expunere liberă sau asistată de mijloace 
video, dialog 

Studii de 
caz 

 Evoluţia pieţei asigurărilor din România 1 expunere liberă sau asistată de mijloace 
video, dialog 

Studii de 
caz 

 Pensiile private 1 expunere liberă sau asistată de mijloace 
video, dialog 

Studii de 
caz 

 Organizaţii profesionale in domeniul 
asigurărilor din 
România 

1 expunere liberă sau asistată de mijloace 
video, dialog 

Studii de 
caz 

 Asigurările în agricultură şi asigurarea 
animalelor 

1 expunere liberă sau asistată de mijloace 
video, dialog 

Studii de 
caz 

 Forme şi metode de reasigurare folosite în 1 expunere liberă sau asistată de mijloace Studii de 
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practica 
internaţională 

video, dialog caz 

 Asigurările în societatea informaţională 1 expunere liberă sau asistată de mijloace 
video, dialog 

Studii de 
caz 

 Asigurările pentru copii 1 expunere liberă sau asistată de mijloace 
video, dialog 

Studii de 
caz 

 Asigurarea ca instrument de protecţie 
împotriva 

riscurilor catastrofice 

1 expunere liberă sau asistată de mijloace 
video, dialog 

Studii de 
caz 

 Asigurarea afacerii 1 expunere liberă sau asistată de mijloace 
video, dialog 

Studii de 
caz 

 Brokerul de asigurări‐persoană juridică pe 
piaţa 

asigurărilor 

1 expunere liberă sau asistată de mijloace 
video, dialog 

Studii de 
caz 

 Globalizarea serviciilor de asigurări şi 
reasigurări 

1 expunere liberă sau asistată de mijloace 
video, dialog 

Studii de 
caz 

Bibliografie 
1. Ardelean Daniel, Asigurări și reasigurări, Editura Fundației Academia Comercială Satu-Mare, 2007 
2. Bistriceanu, D, Gheorghe, Sistemul asigurărilor şi reasigurărilor din România, Editura Universitară, 

Bucureşti, 2010 Botea, Gheorghe, Dreptul asigurărilor, Editura Universitară, 2009 
3. Ciumaş, Cristina, Asigurările internaţionale, arhitectură şi problematică la debutul mileniului III, Editura 

Intelcredo, Deva, 2001 
4. Ciurel,Violeta,  Asigurări şi reasigurări. Abordări teoretice şi practici internaţionale, All Beck, Bucureşti, 

2000 Ciurel,Violeta,  Asigurări şi reasigurări. O perspectivă globală, Editura Rentrop & Straton, Bucureşti 
2011 

5. Constantinescu, D. Anghel,  Tratat de asigurări, vol.I+II, Ed. Economică, Bucureşti, 2004 
6. Dobrin, M.; Tănăsescu, P., Teoria şi practica asigurărilor, Ed. Economică, Bucureşti, 2003 
7. Dorfman, M. S., Introduction to risk management and insurance, Pearson/Prentice Hall, 2008  
8. Galiceanu, M., Asiguările agenţilor economici: protecţie şi profitabilitate, Editura Tribuna Economică, 2007  
9. Huerta de Soto, J, Economisire şi previziune în asigurările de viaţă, Editura Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, 

2012  
10. Ionescu (Davidescu), Roxana, Economia asigurărilor, Ed. Universitară, Bucureşti, 2010  
11. Luca Lia, Ghid pentru Asigurări şi reasigurări în Uniunea Europeană, Editura Economică, Bucureşti, 2010  
12. Lungu, C.N., Asigurări de bunuri, Editura Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, 2009  
13. Monea Mirela, Asigurări comerciale, Editura Universității Petroșani, 2008 
14. Tănăsescu, P., Asigurări moderne de bunuri şi persoane, Editura ASE Bucureşti (www.ase.ro/biblioteca digitala) 
15. Tănăsescu, P., Asigurări şi protecţie socială în România, Editura C.H. Beck, 2009 Văcărel, I., Bercea F, Asigurări şi 

reasigurări, Editura Expert, 2003 
16. Resurse web 
Bibliografie minimală 
1. Bistriceanu, D, Gheorghe, Sistemul asigurărilor şi reasigurărilor din România, Editura Universitară, 

Bucureşti, 2010  
2. Ciurel,Violeta,  Asigurări şi reasigurări. Abordări teoretice şi practici internaţionale, All Beck, Bucureşti, 

2000  
3. Dorfman, M. S., Introduction to risk management and insurance, Pearson/Prentice Hall, 2008  
4. Galiceanu, M., Asiguările agenţilor economici: protecţie şi profitabilitate, Editura Tribuna Economică, 2007  
5. Huerta de Soto, J, Economisire şi previziune în asigurările de viaţă, Editura Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, 

2012  
6. Luca Lia, Ghid pentru Asigurări şi reasigurări în Uniunea Europeană, Editura Economică, Bucureşti, 2010  
7. Lungu, C.N., Asigurări de bunuri, Editura Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, 2009  
8. Monea Mirela, Asigurări comerciale, Editura Universității Petroșani, 2008 
9. Tănăsescu, P., Asigurări moderne de bunuri şi persoane, Editura ASE Bucureşti (www.ase.ro/biblioteca digitala) 
10. Tănăsescu, P., Asigurări şi protecţie socială în România, Editura C.H. Beck, 2009  
11. Resurse web 

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

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cele ale disciplinelor similare predate la programe de studii de licenţă 
de la facultăţi de profil din ţară şi străinătate. În cadrul întâlnirilor cu reprezentanţii asociaţiilor profesionale şi cu 
angajatorii, aceştia au fost consultaţi cu privire la conţinutul disciplinei, astfel încât competenţele dobândite de 
absolvenţii acestei specializări să răspundă cerinţelor pieţei muncii. 
Participarea la conferinţe organizate sub auspiciile FSEAP, reuniuni de lucru, dezbateri, mese rotunde, întâlniri cu 
oameni de afaceri sau responsabili pe domenii. 
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8. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală 

Curs 

Cunoaşterea şi înţelegerea 
noţiunilor/teoriilor/mecanismelor specifice 
asigurărilor şi altor forme de dispersie a 
riscurilor 

Evaluare sumativă 50% 

Seminar 

 Capacitatea de a opera cu informaţiile 
transmise  

 Capacitatea de a redacta eseuri, fişe de studiu 
şi alte materiale conform cerinţelor formulate 

 Parcurgerea bibliografiei aferente 
seminarului 

Evaluare pe parcursul 
întregului semestru 

50% 

Standard minim de performanţă 
Cunoaşterea şi înţelegerea principalelor noţiuni/practici din domeniul asigurărilor.  

 
Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de aplicaţie 

20.09.2018 
Conf. univ. dr. Rozalia Kicsi Lect. univ. dr. Gabriela Cioban 

                                                
Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

24.09.2018 
Prof. univ. dr. Valentin Hapenciuc 

 
Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 

08.10.2018 
Prof. univ. dr. Carmen Năstase 
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Universitatea 
Ştefan cel Mare 
Suceava 

 
PROGRAMA ANALITICĂ / FIŞA DISCIPLINEI  

 
 

1. Date despre program 
Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava 

Facultatea Ştiinţe Economice si Administraţie Publică 

Departamentul Contabilitate, Audit şi Finanţe 

Domeniul de studii Economie 

Ciclul de studii Licenţă 

Programul de studii/calificarea Finanţe şi Bănci / Economist 

 
2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei 
OPERATIUNILE INSTITUŢIILOR DE CREDIT  

 
Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Anişoara Niculina APETRI 

Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Anişoara Niculina APETRI 

Anul de studiu II Semestrul 3 Tipul de evaluare E 
Regimul disciplinei Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 
DD 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DO 

 
3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână 3 Curs 2 Seminar 1 Laborator  Proiect  
I b) Totalul de ore pe semestru din planul 
de învăţământ 

42 Curs 28 Seminar 14 Laborator  Proiect  

 
II Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 31 
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 
II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 25 

II d)Tutoriat   
III Examinări 2 
IV Alte activităţi:  
 
Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 81 
Total ore pe semestru (I+II+III+IV) 125 
Numărul de credite 5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum   
Competenţe   

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 Desfăşurare a cursului  Prezenţa la orele de curs cu telefoanele mobile închise şi parcurgerea anticipată a 
bibliografiei indicate în vederea dezbaterii cu profesorul. 

 Prezenţa la orele de curs este obligatorie pentru toţi studenţii. 
Desfăşurare 
aplicaţii 

Seminar  Studenţii se vor prezenta la seminarii cu telefoanele mobile închise. 
 Nu va fi acceptată întârzierea studenţilor la seminar 
 Prezenţa la orele de seminar este obligatorie pentru toţi studenţii 

Laborator   
Proiect   

 
6. Competenţe specifice acumulate 
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Competenţe 
profesionale 

 cunoasterea si utilizarea adecvata a notiunilor specifice operatiunilor institutiilor de credit; 
 Dezvoltarea capacitatii de a efectua / executa operatiuni si activitati specifice institutiilor de 

credit; 
 explicarea si interpretarea unor reglementari ale activitatii bancare. 
 aplicarea unor metode pentru optimizarea deciziilor privind procesul de economisire; 
  utilizarea unor procedee de analiza comparativa a eficientei unor instrumente, tehnici de 

plata. 
 Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii financiare specifice entităţilor/organizaţiilor private şi 

publice; 

Competenţe 
transversale 

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

 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de 
tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei; 

 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi 
tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare 

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

Obiectivul general al disciplinei Obiectivul cursului este acela de a oferi studenţilor posibilitatea cunoaşterii 
modului de organizare şi conducere a activităţii în instituţiile de credit, a 
principiilor, a tehnicilor şi instrumentelor de înfăptuire a operaţiilor prin conturile 
bancare şi de a se dezvolta, pe această cale, aptitudini necesare unui bun specialist. 
În curs sunt vizate probleme precum: organizarea şi conducerea activităţii în 
unităţile bancare, tehnica şi controlul operaţiunilor bancare propriu-zise, care 
împreună dau o imagine concludentă asupra instituţiei de credit. 
Alte obiective: 
- Deprinderea capacitatii studentilor de a utiliza eficient metodele si tehnicile de 
executie specifice institutiilor de credit 
- Promovarea calitatilor atitudinale si aptitudinale specifice carierei în domeniul 
bancar 
- Dezvoltarea capacitatii de a efectua / executa operatiuni si activitati specifice 
institutiilor de credit 

Obiective specifice După parcurgerea conţinutului disciplinei, studentul va putea dobândi următoarele 
competenţe: 

 utilizarea corectă a termenilor de specialitate, cum ar fi: sistem financiar, 
sistem bancar, operaţiuni active, operaţiuni pasive, instrumente de plată, 
modalităţi de decontare, operaţiuni de plasament, depozite, credite, 

 Acumularera de cunoştinţe generale de bază, precum şi necesare profesiei 
/ disciplinei; 

 Identificarea şi soluţionarea problemelor specifice sistemului financiar-
bancar din Romania şi nu numai; 

 intelegerea mecanismelor financiare, de creditarea, de plasare a resurselor 
atrse de instituţiile de credit.. 

 
8. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 
CAPITOLUL 1 INSTITUŢIILE DE CREDIT ÎN 
ROMÂNIA 

1. Înfiinţarea instituţiilor de credit 
2. Regimul aplicat instituţiilor de credit din alte state  
3. Desfăşurarea activităţii instituţiilor de credit din 

România în afara teritoriului 

2h Prezentare PPT 
însoțită de prelegere 

 

 
CAPITOLUL II CONSTITUIREA ŞI 
FUNCŢIONAREA INSTITUŢIILOR DE CREDIT  

1. Instituţii  cooperatiste de credit  sau organizaţii 
cooperatiste de credit 

2. Bănci de economisire şi creditare în domeniul locativ 
3. Bănci de credit ipotecar 

4h Prezentare PPT 
însoțită de prelegere 
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CAPITOLUL 3 . Rolul Băncii centrale la nivelul 
instituțiilor de credit 
1. Concept și funcții ale băncii centrale 
2. Implicațiile itilizării instrumentelor de politică monetară 
la nivelul sistemului bancar 

2 h Prezentare PPT 
însoțită de prelegere 

 

CAPITOLUL 4 Băncile – element central al instutuțiilor 
de credit 
1. Rolul şi funcţiile băncilor comerciale 
2. Cadrul de organizare și conducere a societăților bancare 

2h Prezentare PPT 
însoțită de prelegere 

 

CAPITOLUL 5. Operațiuni pasive. Operaţiuni bancare 
de atragere de fonduri 

 1  Deschiderea conturilor 
2.   Funcţionarea conturilor 
3. Închiderea unui cont 

 

2h Prezentare PPT 
însoțită de prelegere 

 

CAPITOLUL 6. Alte operațiuni bancare. Operaţiunile 
de decontare 
1. Operaţiunile de decontare cu numerar ale băncilor 
comerciale 
2. . Operaţiunile de decontare fără numerar 
2.1. Transferul fondurilor sau viramentul 
2.2. Cambia 
2.3. Biletul la ordin 
2.4. Cecul 
2.5. Ordinul de plată 

6h Prezentare PPT 
însoțită de prelegere 

 

CAPITOLUL 7.  Alte operațiuni bancare. Modalităţi de 
plată utilizate în relaţiile economice internaţionale 
1. Acreditivul documerntar 
2. Incasso-ul documentar 

2h Prezentare PPT 
însoțită de prelegere 

 

CAPITOLUL 8. Alte operațiuni bancare. Decontările 
electronice 
1. Cardul – instrument preferat de plată electronică 
2.Alte instrumenmtele de plată electronică 
3. Serviciile de home-banking 

2h Prezentare PPT 
însoțită de prelegere 

 

CAPITOLUL 9. Operațiuni active. Operațiuni de 
valorificare a resurselor atrase 

1.Rolul creditării bancare 
2. Principii de creditare bancară 
3. Tipuri de credite bancare 
4. Organizarea operaţiunilor de creditare bancară 
5.  Analiza cererii de credit şi evaluarea creditului 

prin punctaj 
6.Garantarea creditelor 

4h Prezentare PPT 
însoțită de prelegere 

 

CAPITOLUL 10. Alte operațiuni active. 
Operaţiunile cu titluri financiare ale băncilor comerciale 

1. Ptricipii ale procesului investitional bancar 
2. Tipologia plasamentelor bancare 

2h Prezentare PPT 
însoțită de prelegere 

 

Bibliografie 
1. Apetri A., Operaţiunile instituţiilor de credit – note de curs, Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, FSEAP, 

Suceava, 2018 
2. Dardac N.,  Barbu T., Moneda, banci si politici monetare, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2005; 
3. Hoanta N., Bani si banci, Editura Economica, Bucuresti, 2001; 
4. Basno C., , Dardac N., , Floricel C.,  Monedă, credit, bănci, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2003 
5. Beju D., Mecanisme monetare şi instituţii bancare, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2004 
6. Cocriş, V., Chirleşan, D., Tehnica operaţiunilor bancare, Editura Universitaţii”Alexandru Ioan Cuza”Iaşi, 

2008 
7. Mihai I.,  Tehnica si managementul operatiunilor bancare, Editura Expert, Bucuresti, 2003; 
8. Paraschiv Dorel Mihai, Tehnica platilor internationale, Editura Economica, Bucuresti, 2003; 
9. Trenca  I., – Metode şi Tehnici Bancare, Ed. Casa de Ştiinţă, Cluj-Napoca 2002 
10. Ungurean P., Banking. Produse si operatiuni bancare, Editura Dacia, Cluj –  Napoca, 2001; 
11. Toma, R., Politici şi tehnici bancare, Editura Universitaţii, Lucian Blaga”,  Sibiu,2007 
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*** Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind institutiile de credit si adecvarea 
capitalului aprobata, completata si modificata prin Legea nr. 227 din 4.07.2007, publicata în Monitorul Oficial nr. 1027 
din 27.12.2006 si respectiv nr. 480 din 18 iulie 2007; 
*** Legea nr. 58 / 1934 asupra cambiei si biletului la ordin, modificata prin Legea nr. 83 / 1994, Normele Cadru ale 
B.N.R. nr. 6 / 1994 privind comertul facut de societatile bancare si celelalte societati de credit cu cambii si bilete la 
ordin si completarile ulterioare; 
*** Legea nr. 59 / 1934 asupra cecului, modificata prin Legea nr. 83 / 1994, Normele Cadru ale B.N.R. nr. 7 / 1994 
privind comertul facut de societatile bancare si celelalte societati de credit cu cecuri si completarile ulterioare; 
*** Ordinul nr. 246 din 04 martie 2005, Normele Metodologice privind utilizarea si completarea Ordinului de plata 
pentru Trezoreria statului; Regulamentul B.N.R. nr. 8 / 1994 privind ordinul de plata; 
*** Regulamentul BNR nr. 6 din 11.10.2006 privind emiterea si utilizarea instrumentelor de plata electronica si relatiile 
dintre participantii la tranzactiile cu aceste instrumente, Publicat în Monitorul Oficial nr. 927 din 15.11.2006; 
*** Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plata; 
*** Regulamentul Bancii Nationale a României nr. 21/2009 privind institutiile de plata; 
Bibliografie minimală 

1. Cocriş, V., Chirleşan, D., Tehnica operaţiunilor bancare, Editura Universitaţii”Alexandru Ioan Cuza”Iaşi, 
2008 

2. Apetri A., Operaţiunile instituţiilor de credit – note de curs, Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, FSEAP, 
Suceava, 2018 

3. Toma, R., Politici şi tehnici bancare, Editura Universitaţii, Lucian Blaga”,  Sibiu, 2007 
*** Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind institutiile de credit si adecvarea 
capitalului aprobata, completata si modificata prin Legea nr. 227 din 4.07.2007, publicata în Monitorul Oficial nr. 1027 
din 27.12.2006 si respectiv nr. 480 din 18 iulie 2007; 
*** Norma tehnica nr. 4 din 13.02.2009 (Monitorul Oficial, Partea I 114 / 25.02.2009) - în vigoare la 25.02.2009 pentru 
modificarea Normei tehnice a Bancii Nationale a României nr. 5/2008 privind cambia si biletul la ordin; 
*** Norma tehnica nr. 3 din 13.02.2009 (Monitorul Oficial, Partea I 114 / 25.02.2009) - în vigoare la 25.02.2009 pentru 
modificarea Normei tehnice a Bancii Nationale a României nr. 4/2008 privind cecul; 
 
 
Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 

 Notiuni introductive  (Rolul Bancii Nationale a 
României în cadrul sistemului institutiilor de 
credit;  Studiul reglementarilor actuale;  aanaliza 
comparativă a instrumentelor de politica monetara; 

 

2h Instruire, exerciţiul 
didactic, explicatia, 

Discuții,  

 analiza cerintelor minime de capital a instituțiilor 
de credit; Impactul integrarii europene asupra 
sistemului institutiilor de credit din România; 

2h Instruire, exerciţiul 
didactic, explicatia, 

Aplicaţii practice 
Discuții 

 Eferctuarea de operațiuni in conturile bancare. 
Aplicații privind calculul dobanzii pentru contul 
curent  

2h Instruire, exerciţiul 
didactic, explicatia, 

Aplicaţii practice 
Discuții 

 Studiul coordonatelor operatiunilor cu numerar.  1h Instruire, exerciţiul 
didactic, explicatia, 

Discuții, studiul 
documentelor 
specifice domeniului 
bancar 

 Dezbateri cu privire la caracteristicile 
instrumentelor de plata fara numerar. Avantaje si 
dezavantaje ale cardurilor si a altor modalitati de 
transfer de fonduri pe suportelectronic   

1h Instruire, exerciţiul 
didactic, explicatia, 

Discuții, studiul 
documentelor 
specifice domeniului 
bancar 

 Analiza comparativa a creditelor pentru persoane 
fizice / persoane juridice . Scont si randament in 
operatiunile de credit si plasament. Aplicații 
privind graficul de rambursare a creditelor. 

Calculul ratelor de dobândă activă si pasivă 

4h Instruire, exerciţiul 
didactic, explicatia, 

Aplicaţii practice 
Discuții 

 Dezbateri cu privire la operațiunile de compenasre  1h Instruire, exerciţiul 
didactic, explicatia, 

Discuții, studiul 
documentelor 
specifice domeniului 
bancar 

 Seminar recapitulativ 1h Instruire, exerciţiul 
didactic, explicatia, 

Aplicaţii practice 
 

Bibliografie 
12. Apetri A., Operaţiunile instituţiilor de credit – note de curs, Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, FSEAP, 
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Suceava, 2018 
13. Dardac N.,  Barbu T., Moneda, banci si politici monetare, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2005; 
14. Hoanta N., Bani si banci, Editura Economica, Bucuresti, 2001; 
15. Basno C., , Dardac N., , Floricel C.,  Monedă, credit, bănci, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2003 
16. Beju D., Mecanisme monetare şi instituţii bancare, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2004 
17. Cocriş, V., Chirleşan, D., Tehnica operaţiunilor bancare, Editura Universitaţii”Alexandru Ioan Cuza”Iaşi, 

2008 
18. Mihai I.,  Tehnica si managementul operatiunilor bancare, Editura Expert, Bucuresti, 2003; 
19. Paraschiv Dorel Mihai, Tehnica platilor internationale, Editura Economica, Bucuresti, 2003; 
20. Trenca  I., – Metode şi Tehnici Bancare, Ed. Casa de Ştiinţă, Cluj-Napoca 2002 
21. Ungurean P., Banking. Produse si operatiuni bancare, Editura Dacia, Cluj –  Napoca, 2001; 
22. Toma, R., Politici şi tehnici bancare, Editura Universitaţii, Lucian Blaga”,  Sibiu,2007 

*** Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind institutiile de credit si adecvarea 
capitalului aprobata, completata si modificata prin Legea nr. 227 din 4.07.2007, publicata în Monitorul Oficial nr. 1027 
din 27.12.2006 si respectiv nr. 480 din 18 iulie 2007; 
*** Legea nr. 58 / 1934 asupra cambiei si biletului la ordin, modificata prin Legea nr. 83 / 1994, Normele Cadru ale 
B.N.R. nr. 6 / 1994 privind comertul facut de societatile bancare si celelalte societati de credit cu cambii si bilete la 
ordin si completarile ulterioare; 
*** Legea nr. 59 / 1934 asupra cecului, modificata prin Legea nr. 83 / 1994, Normele Cadru ale B.N.R. nr. 7 / 1994 
privind comertul facut de societatile bancare si celelalte societati de credit cu cecuri si completarile ulterioare; 
*** Ordinul nr. 246 din 04 martie 2005, Normele Metodologice privind utilizarea si completarea Ordinului de plata 
pentru Trezoreria statului; Regulamentul B.N.R. nr. 8 / 1994 privind ordinul de plata; 
*** Regulamentul BNR nr. 6 din 11.10.2006 privind emiterea si utilizarea instrumentelor de plata electronica si relatiile 
dintre participantii la tranzactiile cu aceste instrumente, Publicat în Monitorul Oficial nr. 927 din 15.11.2006; 
*** Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plata; 

1. *** Regulamentul Bancii Nationale a României nr. 21/2009 privind institutiile de plata; 
Bibliografie minimală 

1. Cocriş, V., Chirleşan, D., Tehnica operaţiunilor bancare, Editura Universitaţii”Alexandru Ioan Cuza”Iaşi, 
2008 

2. Apetri A., Operaţiunile instituţiilor de credit – note de curs, Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, FSEAP, 
Suceava, 2018 

3. Toma, R., Politici şi tehnici bancare, Editura Universitaţii, Lucian Blaga”,  Sibiu, 2007 
4. *** Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind institutiile de credit si adecvarea 

capitalului aprobata, completata si modificata prin Legea nr. 227 din 4.07.2007, publicata în Monitorul Oficial 
nr. 1027 din 27.12.2006 si respectiv nr. 480 din 18 iulie 2007; 

*** Norma tehnica nr. 4 din 13.02.2009 (Monitorul Oficial, Partea I 114 / 25.02.2009) - în vigoare la 25.02.2009 pentru 
modificarea Normei tehnice a Bancii Nationale a României nr. 5/2008 privind cambia si biletul la ordin; 
*** Norma tehnica nr. 3 din 13.02.2009 (Monitorul Oficial, Partea I 114 / 25.02.2009) - în vigoare la 25.02.2009 pentru 
modificarea Normei tehnice a Bancii Nationale a României nr. 4/2008 privind cecul; 

1.  
 

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

 Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cele ale disciplinelor similare predate la programe de studii de 
licenţă de la facultăţi de profil din ţară şi străinătate. În cadrul întâlnirilor cu reprezentanţii asociaţiilor 
profesionale şi cu angajatorii, aceştia au fost consultaţi cu privire la conţinutul disciplinei, astfel încât 
competenţele dobândite de absolvenţii acestei specializări să răspundă cerinţelor pieţei muncii. 

 Participarea la conferinţe organizate sub auspiciile FSEAP, reuniuni de lucru, dezbateri, mese rotunde, întâlniri 
cu oameni de afaceri sau responsabili pe domenii. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală 

Curs 

Însuşirea conţinutului teoretic conceptual 
al disciplinei predate; 
Capacitatea de utilizare adecvată a 
conceptelor, metodelor şi procedeelor 
specifice disciplinei; 

Examen scris clasic;   
Accesul la examen este condiţionat 
de obţinerea notei 5 la evaluarea 
seminarului. 

50% 

Seminar 

Însuşirea şi înţelegerea problematicii 
tratate la curs şi seminar . 
Capacitatea de a utiliza corect şi de a 
explica noţiunile fundamentale ale 

Evaluare continuă pe parcursul 
semestrului (pe baza testelor-grilă 
şi activităţilor individuale şi de 
grup susţinute în cadrul 

50% 
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disciplinei. seminariilor: sarcini de grup, 
studiu individual, studiu de caz, 
aplicaţii practice) Elaborarea unui 
proiect individual.  

Laborator     

Proiect     
Standard minim de performanţă 

 Însuşirea principalelor noţiuni, idei, cunoaşterea problemelor de bază din domeniu; 
 Nota 5 pentru fiecare dintre cele două forme de evaluare. 

 
Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de aplicaţie 

22.09.2018 Conf. univ. dr. Anişoara Niculina 
APETRI  

Conf. univ. dr. Anişoara Niculina 
APETRI  

                                                
Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

 Prof. univ. dr. Elena HLACIUC 
 

 
Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 

 Prof. univ. dr. Carmen Eugenia NĂSTASE 
 

 



 

1/4 

Universitatea 
Ştefan cel Mare 
Suceava 

 
PROGRAMA ANALITICĂ / FIŞA DISCIPLINEI  

 
 

1. Date despre program 
Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava 

Facultatea Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică 

Departamentul CONTABILITATE, AUDIT ȘI FINANȚE 

Domeniul de studii Finanțe 

Ciclul de studii Licenţă 

Programul de studii/calificarea FINANȚE ȘI BĂNCI /Economist 

 
2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei MANAGEMENT FINANCIAR 1 

Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Lucia Moroșan-Dănilă 

Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Lucia Moroșan-Dănilă 

Anul de studiu II Semestrul 3 Tipul de evaluare EXAMEN (E) 
Regimul disciplinei Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 
DD 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DO 

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

I Număr de ore pe săptămână 3 Curs 2 Seminar 1 Laborator  Proiect  
Totalul de ore din planul de învăţământ 42 Curs 28 Seminar 14 Laborator  Proiect  
 
II Distribuţia fondului de timp ore 
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 
II b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 27 
II c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 12 

II d) Tutoriat  12 
III Examinări 2 
IV Alte activităţi:  
 
Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 81 
Total ore pe semestru(I+II+III+IV) 125 
Numărul de credite 5 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
Curriculum  Economie, Finanţele întreprinderii, Finanțe publice 
Competenţe  Gestiune bancară, Finanțele întreprinderii 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 Desfăşurare a cursului  Sală de curs dotată cu laptop, videoproiector 
Desfăşurare 
aplicaţii 

Seminar  Sală seminar dotată cu laptop, videoproiector 
 Prezenţa studenţilor la seminarii este obligatorie 

Laborator  
Proiect  Prezenţa proiectului obligatoriu 

 
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesional

e 

 Definirea şi înţelegerea noţiunilor de bază din domeniul gestiunii financiare a 
întreprinderii; 
 Utilizarea corectă a termenilor de specialitate folosiţi în domeniul acestei discipline; 
 Elaborarea documentelor de sinteză specifice disciplinei şi efectuarea de analize, sinteze, previziuni 
şi evaluări economice  
 Se doreşte rezolvarea unor probleme referitoare la analiza poziției financiare a 
întreprinderii, analiza stării de performanţă financiară a întreprinderii (analiza soldurilor 
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intermendiare de gestiune, analiza capacităţii de autofinanţare), planificarea necesarului de 
finanțare, previziunea trezoreriei, gestiunea stocurilor, a clienților, finanțarea exploatării. 

Competenţe 
transversale 

 Cunoaşterea, explicarea şi interpretarea ideilor, proceselor, fenomenelor, stărilor şi tendinţelor 
specifice activităţilor economice şi elaborarea de judecăţi de valoare argumentate la nivel micro şi 
macroeconomic; 
 Utilizarea tehnologiei şi instrumentelor moderne pentru procesarea de informaţii referitoare la 
disciplină şi gestionarea activităţilor specifice gestiunii şi managementului financiar; 

Competenţe 
cognitive 

 definirea şi înţelegerea noţiunilor de bază din domeniul gestiunii financiare a întreprinderii; 
 utilizarea corectă a termenilor de specialitate folosiţi în domeniul acestei discipline; 

Competenţ
e afectiv-
valorice 

 dezbaterea şi formularea de ipoteze, întrebări, sugestii;  
 cooperarea în vederea rezolvării unor aspecte problematice specifice; 
 se doreşte implicarea în activităţi ştiinţifice referitoare la finanţele firmei, finanţele publice, 
abilitatea de a colabora cu specialişti din domeniul financiar, experţi contabili, evaluatori. 

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

Obiectivul general al disciplinei   Se doreşte ca disciplina să valorifice conceptele de bază din domeniul gestiunii 
financiare şi să aibă în vedere formarea de capacităţi necesare pentru o mai bună 
înţelegere a deciziilor financiare luate de firmă. 

Obiectivele specifice Curs  Disciplina tratează o serie de aspecte legate de teoria şi practica financiară 
privind analiza poziției financiare, analiza performanței financiare, diagnosticul 
rentabilității, al riscului, planificarea necesarului de finanțare, previziunea 
trezoreriei, etc. 
 Din punct de vedere al gestiunii financiare, discplina tratează metode și tehnici 
de analiză și interpretare a pnctelor tari și a punctelor slabe, a oportunităților de 
dezvoltare, dar și a amenințărilor într-un mediu concurențial; 
 Formarea unor deprinderi de modelare, simulare  şi  testare a modelelor 
specifice problemelor economice ale gestiunii financiare concrete 

Seminar Se urmăresc urmatoarele obiective: 
 trăsăturile fundamentale ale gestiunii financiare; 
 explicarea diagnosticului întreprinderii; 
 analiza gestiunii de trezorerie a întreprinderii; 
 explicarea finanţării pe termen scurt a întreprinderii 

Laborator  
Proiect  

 
8. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 
CAPITOLUL I BAZELE MANAGEMENTULUI 
FINANCIAR 
1.1. Funcția financiară a întreprinderii 
1.2. Evoluția finanțelor întreprinderii 
1.3. Sarcinile managementului financiar 
1.4. Circuitul financiar fundamental 

4 prelegere, expunerea, 
conversaţia,  

discuţii 

 CAPITOLUL II ANALIZA POZIȚIEI FINANCIARE A 
ÎNTREPRINDERII 
2.1. Poziția financiară a întreprinderii 
2.2. Analiza performanței financiare 
2.3. Analiza cash-flow-urilor întreprinderii 

6 prelegere, explicaţia, 
demonstraţia, 

discuţii 

CAPITOLUL III DIAGNOSTICUL ÎNTREPRINDERII 
3.1. Noțiuni privind diagnosticul rentabilității întreprinderii 
3.2. Importanța deciziilor financiare pentru întreprindere 
3.3. Noțiuni privind diagnosticul riscului 

6 prelegere, explicaţia discuţii 

CAPITOLUL IV MANAGEMENTUL FINANCIAR PE 
TERMEN MEDIU ȘI LUNG 
4.1. Aportul la capitalul propriu 
4.2. Recurgerea la îndatorare 
4.3. Costul specific pentru fiecare resursă de finanțare 
4.4. Costul global al finanțării 
4.5. Corelația dintre structura financiară a întreprinderii 
și costul finanțării  

6 prelegere, expunerea, 
conversaţia, 

discuţii 

CAPITOLUL V GESTIUNEA FINANCIARĂ PE 6 prelegere, explicaţia, discuţii 
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TERMEN SCURT 
5.1. Gestiunea stocurilor 
5.2. Fondul de rulment 
5.3. Necesarul de fond de rulment 
5.4. Trezoreria 
5.5. Tipuri de echilibru financiar 

demonstraţia, 

Bibliografie 
 Brezeanu P., Diagnostic financiar, Editura Economică, Bucureşti, 2003 
 Brezeanu P., Finanţe corporative, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2008 
 Brezeanu P., Finanţe europene, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2010 
 Cibotariu I., Finanţe - manual universitar, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2010 
 Cibotariu I., Finanțele întreprinderii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2008 
 Ilie V., Gestiunea financiară a întreprinderii, Editura Meteor Press, Bucureşti, 2010 
 Onofrei M., Finanţele întreprinderii, Editura Economică. Bucureşti, 2004 
 Onofrei M., Management financiar, Editura Univ. Al.I. Cuza, Iaşi, 2011 
 Sandu Gh., Cibotariu I., Apetri A., Finanţe, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2008 
 Stancu I., Finanţe. Ediția a IV-a, Editura Economică, Bucureşti, 2007 
 Stancu I., Obreja Brașoveanu L., Stancu A.T., Finanțe corporative. Volumul 1 - Analiza și planificarea 

financiară, Editura Economică, București, 2015 
 Toma M., Alexandru F., Finanţe şi gestiune financiară de întreprindere, Editura Economică, Bucureşti, 2007 
 *** Codul fiscal al României 

Bibliografie minimală 
 Brezeanu, P., Gestiunea financiară a întreprinderii, Bucureşti, 2011; 
 Brezeanu, P., Management financiar. Managementul deciziilor de investiţii, Editura Univ. Româno-

Britanice, Bucureşti, 2005; 
 
Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 
 Management financiar – definire, principii 2 Instruire, exerciţiul 

didactic 
Aplicaţii practice 

 Performanța financiară a întreprinderii 
 Poziția financiară a întreprinderii 

4 Instruire, exerciţiul 
didactic 

Aplicaţii practice 

 Diagnosticul rentabilității 4 Instruire, exerciţiul 
didactic 

Aplicaţii practice 

 Gestiunea stocurilor; FR, NFR, TN 4 Instruire, exerciţiul 
didactic 

Aplicaţii practice 

Bibliografie 
 Onofrei M., Management financiar, Editura Univ. Al.I. Cuza, Iaşi, 2011; 
 Vasile Ilie, Gestiunea financiară a întreprinderii, Editura Meteor Press, Bucureşti, 2006; 
 Sandu Gh., Cibotariu I., Apetri A., Finanţe, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2008. 

Bibliografie minimală 
 Gavrilaş, Gh., Costul capitalului, Editura Economică, Bucureşti, 2007; 
 *** Codul fiscal al României. 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 Mediu de afaceri doreşte din ce în ce mai mult ca viitorii absolvenţi de ştiinţe economice să utilizeze tehnologii 

informatice din domeniul gestiunii întreprinderii şi managementului afacerilor. Rolul acestei discipline este de a 
familiariza studenţii cu aceste tehnologii noi, care au început să se implementeze din ce în ce mai mult în entităţile 
economice româneşti, de a utiliza şi aplica aceste tehnologii noi. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală 

Curs 
Cunoaşterea conceptelor prezentate la curs Examen scris cu întrebări 

deschise 
Nota la teorie minim 5 

50% 

Seminar 
Însuşirea şi înţelegerea cunoştinţelor 
prezentate la curs 
Capacitatea de a explica şi utiliza corect 

Participare activă; 
Evaluare continuă 
Nota minimă 5 

50% 
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metodele, modelele şi testele de gândire 
prezentate 
Capacitatea de a opera cu cunoştinţele 
asimilate 

Laborator     

Proiect  
Elaborarea unui proiect individual pe baza 
activităţii de seminar 

  

Standard minim de performanţă 

 Cunoaşterea minimală a conceptelor şi teoriilor prezentate  

 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
  

 

 

 
 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
 Prof. univ. dr. Elena HLACIUC 

 
 

Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 
 Prof. univ. dr. Carmen Eugenia NĂSTASE 

 
 



 

 

     Anexa 1 
R40 – F01 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

(licenţă) 
1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava 
Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică 
Departamentul Economie, Informatica Economica și Gestiunea Afacerilor   
Domeniul de studii Finante

Ciclul de studii Licenţă

Programul de studii/calificarea FINANȚE ȘI BĂNCI 
 
2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei Comunicare în afaceri (engleza)

Titularul activităţilor de curs  

Titularul activităţilor de seminar Dr. Oana Strugaru

Anul de studiu II Semestrul I Tipul de evaluare C 
Regimul 
disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei 
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DC

Categoria de opţionalitate a disciplinei: 
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DO

 
3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână 2 Curs - Seminar 2 Laborator - Proiect -
I b) Totalul de ore pe semestru din planul 
de învăţământ 

28 Curs - Seminar 28 Laborator - Proiect -

 
II Distribuţia fondului de timp pe semestru: 30 ore

II a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10
II b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 8
II c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10

II d) Tutoriat  2
III Examinări 2
IV Alte activităţi (precizaţi):  
 
Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 30
Total ore pe semestru (Ib+II+III+IV) 60
Numărul de credite 2

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum  Limba engleza an I 
Competenţe  Nivel european B2 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 Desfăşurare a cursului  Nu este cazul
Desfăşurare 
aplicaţii 

Seminar  Echipament redare audio-video
Laborator  Nu este cazul
Proiect  Nu este cazul

 
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

 Cunoasterea și utilizarea adecvată a terminologiei de specialitate, preprecum si a structurilor 
gramaticale aplicate si aplicabile limbajului de specialitate;  
 Capacitatea de a reda și descrie fapte folosind vocabular de specialitate; 
 Capacitatea de a redacta și reda o structura discursiva în aria de specialitate; 
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 Capacitatea de a formula întrebări și argumenta răspunsuri;
Competenţe 
transversale 

 Capacitatea de a concepe și redacta o lucrare de specialitate; 
 Capacitatea de a citi și interpreta grafice într-un context profesional dat;  
 Capacitatea de exprimare și argumentare orala și scrisa; 
 Capacitatea de a decoda și extrage informația ca rezultat al unui proces de lectura a unui 

text cu caracter economic; 
 Autoevaluarea permanenta prin angajarea în efectuarea sarcinilor de lucru pe parcursul 

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

Obiectivul general al disciplinei  Folosirea structurilor lexico-gramaticale specifice limbii engleze în 
comunicarea clară, concisă și coerentă a informațiilor de natura profesionala 
către interlocutori;

 Dezvoltarea capacității de a concepe și organiza texte/discursuri cu caracter 
informativ, descriptiv și explicativlDezvoltarea abilității de comunicare 
scrisa si orala in contexte profesionale specifice; 

Obiective specifice  Dezvoltarea abilității de comunicare scrisa si orala in contexte profesionale 
specifice;

 Exersarea actelor de limbaj în interacțiunea de tip profesional și semi-
profesional pe teme specifice domeniului economic; 

 Incurajarea exprimarii opiniilor proprii prin propunerea spre discuție a unor 
teme privind realitati economice de actualitate 

8. Conţinuturi 
 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii
     
     
     
Bibliografie 
  
Bibliografie minimală 
  
 
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii

 Evaluare initiala – Grammar review 2 Reading, writing, 
vocabulary practice 

 

 Make a short presentation:  
- vocabulary review 
-prepare the introduction; 
- sequence points and make a summary 
-give a short presentation  

4 Reading, speaking, 
vocabulary practice 

 

 Presenting facts and figures: 
- Numerals review 
- Using numbers and commenting figures 
- Introducing a visual 
- describing a visual and using approximations 

6 Writing, speaking, 
vocabulary practice  

 

 Getting attention: 
- Opening a presentation 
- Presentation tecniques 
- Introductory strategies 

4 Reading, writing, 
speaking, 
conversation 

 

 Inserting information: 
-Extracting main ideas 
- Giving details 
- Signposting  
- Connecting poins 
- Arguing 

4 Reading, writing, 
speaking, group-work 

 

 Concluding a presentation 
- Make a strong conclusion 
- review summary of main poins 

4 Reading, writing, 
speaking 
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- Summing up strategies 
 Discussing presentation styles: 

- formal language vs. informal language

2 Reading, writing, 
speaking 

 

  Revision of main themes 2 Reading, writing  

Bibliografie 
 .................. 
Bibliografie minimală 
  
 

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

 Continuturile disciplinei sunt în concordanta cu disciplinele similare de la alte unități de învățământ superior 
din țara și au ca scop predarea unor notiuni care pot fi folosite de către student în orice situație de comunicare 
în limba engleza în domeniul afacerilor.  

 Participarea la evenimente stiintifice din tara și din strainatate la care studenții pot prezenta continut stiintific 
în limba engleza. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare Pondere din nota 
finală 

Curs    

Seminar Indeplinirea unor obiective specifice Oral 50%

Laborator     

Proiect  Prezentarea scrisa și orala a unui proiect, 
după criteriile date  

Scris și oral 50%

Standard minim de performanţă 
 Utilizarea vocabularului acumulat 
 Respectarea structurii instantelor de comunicare  

 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar
   

  
Data avizării în departament Semnătura directorului de departament

  
 

Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 
  
 



 
 

FIŞA DISCIPLINEI  
 
 
1. Date despre program 
Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA „ȘTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA 

Facultatea ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

Departamentul EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

Domeniul de studii FINANȚE 

Ciclul de studii LICENTĂ 

Programul de studii/calificarea FINANȚE ȘI BĂNCI 

 
2. Date despre disciplină 
Denumirea disciplinei EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

Titularul activităţilor de curs  
Titularul activităţilor de seminar  
Anul de 
studiu 

II Semestrul I Tipul de evaluare PROBĂ DE 
VERIFICARE 

Regimul 
disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - 
complementară 

DC 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă 
(liber aleasă) 

DO 

 
3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 
I a) Număr de ore pe săptămână 1 Curs  Seminar  Laborator  Proiect  
I b) Totalul de ore din planul de 
învăţământ 

14 Curs  Seminar  Laborator  Proiect  

 
II Distribuţia fondului de timp ore 
II a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 2 
II b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 2 
II c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 
II d) Tutoriat  - 
III Examinări 2 
IV Alte activităţi: - 
 
Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 9 
Total ore pe semestru (I+II+III+IV) 25 
Numărul de credite 2** 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
Curriculum Nu este cazul 
Competenţe Nu este cazul  

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 Desfăşurare a cursului Nu este cazul 
Desfăşurare 
aplicaţii 

Seminar Sală de sport, bazin de înot, sală de forță 
Laborator Nu este cazul 
Proiect Nu este cazul 

 
 
 



6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

 Cunoașterea formelor de de manifestare ale funcţiilor organismului în efort; 

 Desfășurarea activităţilor practice fără a periclita integritatea corporală a partenerilor şi 
a adversarilor; 

 Aplicarea eficientă a cunoştinţelor şi deprinderilor însuşite din disciplinele sportive 
propuse în programa analitică; 

 Conştientizarea posturii corecte a corpului şi acţionarea pentru atitudinilor deficiente 
posturale  

 Demonstrarea exerciţiilor fizice în partea introductivă a lecţiei de Educaţie fizică şi 
sport. 

 Capacitatea de a transpune în practică informaţiile dobândite şi a deprinderilor 
specifice în organizarea şi practicarea competiţională / necompetiţională a unor 
ramuri de sport corespunzător disponibilităţilor fizice şi intereselor individuale. 

 Capacitatea de a analiza şi evalua concursurile sportive, din perspectiva 
spectatorului. 

 Capacitatea de a transpune exerciţiile fizice în activitatea de loisir. 
Competenţe 
transversale 

 Preocuparea pentru informarea sportivă sistematică; 

 Disponibilitate pentru receptarea şi conformarea la mesajele transmise de către 
profesor, colegi şi parteneri de activitate; 

 Adaptabilitatea şi flexibilitatea în realizarea obiectivelor stabilite sau autopropuse; 

 Atitudini critice faţă de comportamentele neadecvate; 

 Interes şi preocupare permanentă pentru aspectul estetic al atitudinii corporale şi a 
gesturilor motrice proprii. 

 
 
        7. Obiectivele disciplinei 

Obiectivele 
disciplinei 

Obiectivele educaţiei fizice pot fi înţelese ca fiind materializarea finalităţilor sub 
toate aspectele concretizate în progresele individului în plan somatic, funcţional, 
cognitiv, motric, afectiv şi social în funcţie de cerinţa şi evoluţia societăţii. 

Obiectivele de referinţă: 

 optimizarea dezvoltării fizice a organismului, a indicilor morfologici şi 
funcţionali  şi a atitudinii corecte a corpului; 

 perfecţionarea capacităţii motrice generale a studenţilor, necesară desfăşurării 
activităţii sportive; 

 îmbogăţirea sistemului de cunoştinţe, deprinderi, priceperi motrice, utilitar 
aplicative şi specifice unor ramuri de sport; 

 dezvoltarea ritmicităţii motrice şi expresivităţii mişcărilor; 

 înzestrarea studenţilor cu tehnicile de activitate independentă; 

 formarea şi educarea spiritului de autodepăşire, a trăsăturilor moral-volitiv, a 
capacităţii de apreciere şi autoapreciere şi formarea deprinderilor igienico-
sanitare. 

 educarea sociabilităţii, a spiritului de ordine şi acţiune având la bază 
respectarea unui sistem de reguli. 



Conţinutul 
instruirii 
Se va menţiona 
şi nr.de ore 
/teme/aplicatii 
 

 
Conţinutul lucrărilor practice 

Protecţia muncii 
ATLETISM.......................2h 
 

1. Însuşirea tehnicii de execuţie a exerciţiilor care compun:  
 şcoala alergării;  
 şcoala săriturii;  
 şcoala aruncării. 

2. Formarea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor de a selecţiona şi 
folosi structuri de exerciţii din şcoala atletismului, sub formă algoritmică, 
în vederea pregătirii organismului pentru diferite eforturi (de învăţare 
motrică, de dezvoltare a calităţilor motrice, consolidare a deprinderilor 
motrice etc.) 

3. Exerciţii şi jocuri pentru diferite forme de alergare, săritură şi aruncare 
 

GIMNASTICA…………………….2 h 
I. Exerciţii de bază pentru aparatul locomotor 

1. Exerciţii libere 
2. Exerciţii la banca de gimnastică, la scara fixă 

 
II. Exerciţii de dezvoltare fizică generală 

3.  Exerciţii pentru dezvoltarea forţei musculare (musculatura membrelor 
superioare, inferioare, abdominale, spatelui) 

4. Exerciţii pentru dezvoltarea elasticităţii musculare şi a mobilităţii 
articulare (coloana vertebrală şi a articulaţiile coxo-femurale) 

5. Exerciţii pentru dezvoltarea capacităţii de relaxare (membrelor 
superioare, inferioare  şi  a trunchiului) 

6. Exerciţii pentru formarea ţinutei corecte 
III. Exerciţii aplicative 
IV. Elemente acrobatice cu caracter static şi dinamic 

 
INOT……………………………………………2h 

1. Însuşirea tehnicii de execuţie a diferitelor stiluri de inot:  
 Liber 
 Spate 

2. Formarea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor de realiza corect pluta pe 
spate si pe fata; de a folosi structuri de exerciţii pentru dezvoltarea fizica 
armonioasa in apa: exercitii cu diferite materiale ajutatoare. 

3. Jocuri si exerciţii care se desfasoara in apa: polo, aquagym etc. 
Strategii 
didactice 

Aplicaţii:  
- resurse procedurale:  moduri de organizare (, grup /pereche, individual) 

- resurse materiale:  
Complexul de Nataţie şi Kinetoterapie 
Sală de sport.  
Teren jocuri sportive.  
Pistă atletism.  
Mingi jocuri sportive, mingi medicinale, mingi de oină, saltea gimnastică, 
cronometru, plute, centuri etc. 

 
 
 
 
 
 
 
Evaluare 



Forma de evaluare finală (E-examen, C-colocviu, LP-lucrari de control) 
 

Verificare 
practică 

Forme şi 
metode de 
evaluare 
(exprimare 
procentuală) 

- susţinerea probei sportive (alergare de rezistență 800 m fete, 
1000 de metri băieți)  

50 % 

- atitudinea studenţilor faţă de disciplină, precum şi progresul realizat 30 % 
- participarea  la competiţii sportive   20 % 

Precizaţi instrumentele de evaluare formativă (pe parcurs): pentru curs şi aplicaţii  
Precizaţi instrumentele de evaluare finală: colocviu individual 
Standarde 
curriculare 
de 
performanţă 
 

Standarde minime pentru nota 5: 
 participarea studenţilor la orele de educaţie fizică şi sport - 50%; 
 Atletism- școala alergării, alergare de rezistență 

Standarde minime pentru nota 10: 
 participarea studenţilor la orele de educaţie fizică şi sport - 80%; 
 Atletism – Alergare de rezistență, alergare de viteză 50 m 

Bibliografie 
pentru 
elaborarea 
C/S/L/P 

[1] - Popescu, M., Educaţia fizică la studenţi, Bucureşti,1996; 
[2] - Raţă, G., Atletism, Editura Alma Mater, Bacău, 2002; 
[3]-Raţă, G., Ababei, C., Predarea atletismului în şcoală, Editura Alma Mater, Bacău, 
2003;  
[4]-Scarlat, E., Scarlat, M., B., Educaţie fizică şi sport, Editura Didactică şi Pedagogică, 
Bucureşti, 2002;  
[5]-Scarlat, E., Scarlat, M., B., Îndrumar de Educaţie Fizică Şcolară, Editura Didactică şi 
Pedagogică, R.A., 2006. 
 

Bibliografie 
minimală 
pentru 
studenţi 

[1] – Dumitru, G., Sănătate prin sport pe înţelesul fiecăruia, Federaţia Română Sportul 
pentru Toţi, Bucureşti, 1997; 
[2] – Drăgan, I., Cutura fizică şi sănătatea, Editura Medicală, Bucureşti, 1971. 

  
 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de 
aplicaţie 

   
                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
  
 

Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 
  
 
 



 
 

R40 - Anexa 1 
 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

 
1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava 

Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică 

Departamentul Contabilitate, Audit şi Finanţe  

Domeniul de studii Finanţe  

Ciclul de studii Licenţă 

Programul de studii/calificarea Finanţe Bănci 

 
2. Date despre disciplină  

Denumirea disciplinei CONTABILITATE MANAGERIALĂ 
Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Camelia Cătălina MIHALCIUC 

Titularul activităţilor de seminar Asist. univ. dr. Lucia Moroşan Dănilă 

Anul de studiu II Semestrul IV Tipul de evaluare Examen 
Regimul 
disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC – complementară 

DS 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DO 

 
3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)  

I a) Număr de ore pe săptămână 4 Curs 2 Seminar 2 Laborator  Proiect  
I b) Totalul de ore pe semestru din planul 
de învăţământ 

56 Curs 28 Seminar 28 Laborator  Proiect  

 
II Distribuţia fondului de timp pe semestru: Ore 

II a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 
II b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
II c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

II d) Tutoriat  7 
III Examinări 2 
IV Alte activităţi (precizaţi):  
 
Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 42 
Total ore pe semestru (Ib+II+III+IV) 100 
Numărul de credite 4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum  Bazele contabilităţii; Contabilitate financiară - discipline necesare parcurse anterior în vederea 
bunei înţelegeri şi desfăşurări a procesului educaţional în cadrul disciplinei; 

Competenţe  Cunoaşterea şi utilizarea corectă a conceptelor de bază în ceea ce priveşte stabilirea elementelor 
patrimoniale aferente ciclului de exploatare; 

 Cunoaşterea şi utilizarea corectă a conceptelor de bază în ceea ce priveşte evaluarea elementelor  de 
stocuri în cele patru momente ale evaluării. 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 Desfăşurare a cursului  Prezenţa la orele de curs cu telefoanele mobile închise şi parcurgerea anticipată a 
bibliografiei indicate în vederea dezbaterii cu profesorul 

 Prezenţa la orele de curs este obligatorie pentru  studenţii care doresc sa participle 
la diverse mese rotunde, manifestări ştiinţifice studenţeşti, concursuri profesionale 
studenţeşti în domeniul contabilităţii entităţilor economice publice şi private 

Desfăşurare Seminar  Studenţii se vor prezenta la seminarii cu telefoanele mobile închise. 
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aplicaţii  Prezenţa la orele de seminar este obligatorie pentru toţi studenţii 
 Studenţii vor respecta atât perioada stabiltă de comun acord pentru evaluarea 

semestrială, cât şi termenul de predare şi prezentare al proiectului pe care l-au 
elaborat. 

Laborator  Nu este cazul.
Proiect  Nu este cazul.

 
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

C3.1 Identificarea principalelor modalităţi de comunicare din domeniu, precum şi a particularităţilor si 
implicatiilor acestora  
C3.2 Interpretarea particularităţilor diverselor contexte în care trebuie să fie prezentate informaţiile de 
specialitate 
C4.2 Utilizarea conceptelor, teoriilor, paradigmelor din domeniu pentru explicarea şi interpretarea unor 
proceduri de lucru specifice 
C4.3 Aplicarea metodelor, tehnicilor şi procedurilor specifice pentru soluţionarea problemelor din 
domeniul de activitate într-un context determinat 
C4.5 Elaborarea unor proiecte profesionale cu utilizarea principiilor şi metodelor specifice în domeniu 

Competenţe 
transversale 

CT1. Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu 
respectarea principiilor etice şi a deontologiei profesionale. 
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca 
de echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală. 

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

Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu noţiunile, fenomenele, procesele specifice 
organizării contabilităţii manageriale în entităţile economice, prin facilitarea 
dobândirii de competenţe tehnice/profesionale, prin completarea şi adâncirea 
cunoştinţelor practice în domeniul contabilităţii manageriale, precum şi a 
dobândirii abilităţilor necesare aprofundării elementelor de contabilitate 
managerială; prin utilizarea şi aplicarea conceptelor, teoriilor, paradigmelor din 
domeniu pentru explicarea şi interpretarea unor proceduri de lucru specifice, La 
final, studenţii vor fi capabili şi responsabili să elaboreze un proiect profesional 
prin utilizarea principiilor şi metodelor specifice în domeniu, aplicând tehnicile de 
relaţionare în grup, şi dezvoltându-şi abilităţile de comunicare, proiectul 
realizându-se în echipă. 

 
8. Conţinuturi 

 Curs 
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 

 Prezentarea tematicii, obiectivele specifice ale 
disciplinei, a competenţelor asigurate prin 
parcurgerea disciplinei, bibliografia aferentă şi 
modalitatea de evaluare 

 CAP. I. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII 
MANAGERIALE ÎN ENTITĂŢILE 
ECONOMICE 

1.1. Noţiunea,  sfera de cuprindere şi cerinţele 
contabilităţii manageriale 
1.2. Obiectivele contabilităţii manageriale 
1.3. Organizarea şi utilizările contabilităţii manageriale 
1.4. Factorii care determină organizarea contabilităţii 
manageriale 
1.5. Sistemul informaţional contabil al cheltuielilor de 
producţie şi de calculaţie a    costurilor in contabilitatea 
managerială 
1.6.  Conturile analitice şi de gestiune – conţinutul 
economic şi funcţia contabilă 

4 Prelegere 
introductivă 
Prelegere-
sondaj 
Conversaţia 
de verificare 
Folosirea 
întrebărilor 
retorice 
Prelegere 
asistată de 
calculator 
(prezentări  
PPT) 

Lecturarea de către studenți a unor 
materiale propuse de titularul 
disciplinei, prin aceasta încercându-se 
să se identifice principalele 
modalităţi de comunicare specifice 
contabilităţii manageriale, precum şi 
a particularităţilor si implicatiilor 
acestora. Prin structura primului 
capitol se urmăreţte utilizarea 
conceptelor, teoriilor, paradigmelor 
din domeniul contabilităţii 
manageriale pentru explicarea şi 
interpretarea unor proceduri de lucru 
specifice; 
Se urmăreşte de asemenea utilizarea 
corectă a conceptelor legate de 
factorii care determină organizarea 
contabilităţii manageriale în 
România, a conturilor de gestiune 
specifice contabilităţii manageriale, 
urmărindu-se şi aplicarea metodelor, 
tehnicilor şi procedurilor specifice 
înregistrării operaţiunilor specifice 
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contabilităţii de gestiune sau 
manageriale cu ajutorul conturilor 
din clasa 9, care se numesc conturi de 
gestiune. 

 CAP. II. CONTABILITATEA ŞI GESTIUNEA 
ELEMENTELOR DE STOCURI 

2.1 Stocurile- delimitări conceptuale şi clasificare 
2.2. Sistemul de inventariere a stocurilor. Inventarul 
permanent şi intermitent 
2.3. Evaluarea stocurilor şi stabilirea valorii aferente 
elementelor de stocuri în fiecare moment al evaluării 
2.4. Organizarea contabilităţii analitice a stocurilor 
2.5. Deciziile manageriale şi necesarul de stocuri 

4 Prelegere-
sondaj 
Conversaţia 
de verificare 
Folosirea 
întrebărilor 
retorice 
Prelegerea 
cu 
demonstraţii 
şi aplicaţii 
Exerciţiul 
Prelegere 
asistată de 
calculator 
(prezentări 
PPT) 

Se va încerca stimularea participării 
studenților prin utilizarea cunoștințelor 
lecturate 
Se urmăreşte de asemenea utilizarea 
corectă a conceptelor legate de căile, 
respectiv modalităţile de intrare şi 
ieşire a elementelor de stocuri  în şi 
din gestiunea entităţilor economice, a 
sistemului de inventariere a 
stocurilor, urmărindu-se şi aplicarea 
metodelor, tehnicilor şi procedurilor 
specifice evaluării stocurilor (metoda 
inventarului permanent, metoda 
inventarului intermitent, metodele 
CMP, FIFO, LIFO, Preţul standard) 
şi respectiv în vedrea fundamentării 
celor mai importante decizii cu 
privire la nivelul stocurilor. 

 CAP. III. COSTURILE ÎN FUNDAMENTAREA 
DECIZIILOR MANAGERIALE  
3.1. Introducere – onceptul de cost . 
3.2. Delimitări şi structuri privind cheltuielile  
3.3. Structuri şi clasificări privind costurile 
3.4. Identificarea costurilor relevante şi elaborarea 
deciziilor financiare 
3.5. Tipuri de decizii luate pe baza costurilor relevante 
3.6. Utilizarea informaţiilor despre costuri în stabilirea 
preţurilor 

4 Prelegere-
sondaj 
Conversaţia 
de verificare 
Folosirea 
întrebărilor 
retorice 
Prelegere 
asistată de 
calculator 
(prezentări 
PPT) 

Se va încerca stimularea participării 
studenților prin utilizarea cunoștințelor 
lecturate 
Prin structura capitolului trei se 
urmăreşte utilizarea conceptelor, 
teoriilor, paradigmelor cu privire la 
conceptul de cost, delimitarea 
categoriilor de cheltuieli şi costuri 
întâlnite în cadrul entităţilor 
economice, pentru explicarea şi 
interpretarea unor proceduri de lucru 
specifice; evidenţierea importanţei 
costurilor în luarea deciziilor şi în 
stabilirea preţurilor. 

 CAP. IV. CALCULAŢIA COSTURILOR 
OBIECTIV PRINCIPAL AL CONTABILITĂŢII 
MANAGERIALE 

4.1. Concepte de bază în calculaţia costurilor 
4.2. Necesitatea şi sarcinile calculaţiei costurilor 
4.3. Definirea obiectului calculaţiei costurilor 
4.4. Principii de organizare a evidenţei cheltuielilor de 
producţie şi de calculaţie a costurilor 
4.5. Calculaţia efectivă a costurilor de producţie 
4.6. Funcţiile şi rolul contabilităţii calculaţiei costurilor 
4.7. Clasificarea calculaţiei privind costul producţiei 
4.8.  Etapele metodologice privind calculaţia costurilor 
de  producţie 

6 Prelegere-
sondaj 
Conversaţia 
de verificare 
Folosirea 
întrebărilor 
retorice 
Prelegere 
asistată de 
calculator 
(prezentări 
PPT) 

Se va încerca stimularea participării 
studenților prin utilizarea cunoștințelor 
lecturate 
Prin structura capitolului patru se 
urmăreşte utilizarea conceptelor, 
teoriilor, paradigmelor cu privire la 
calculaţia costurilor, pentru 
explicarea şi interpretarea unor 
proceduri de lucru specifice; 
aplicarea metodelor, tehnicilor şi 
procedurilor specifice calculării şi 
formării costului în entităţile 
economice, precum şi a etapelor 
parcurse cu privire la calculaţia 
costurilor. 

 CAP. V.  METODE DE CALCULAŢIE ŞI 
REPARTIZARE A COSTURILOR  

5.1. Factorii care determină alegerea metodei de 
calculaţie a costurilor 
5.2. Procedee de calculaţie şi delimitarea cheltuielilor pe 
purtători de costuri şi pe centre de cheltuieli 
5.3. Procedee de repartizare a cheltuielilor indirecte 
5.4. Metode de evidenţă a cheltuielilor de producţie şi de 
calculaţie a costurilor 

6 Prelegere-
sondaj 
Folosirea 
întrebărilor 
retorice 
Prelegerea 
cu 
demonstraţii 
şi aplicaţii 
Exerciţiul 
Prelegere 
asistată de 

Deschide posibilitatea participării 
active a studentului 
Se va urmări formarea unui spirit 
analitic; 
Prin structura capitolului cinci se 
urmăreţte utilizarea conceptelor, 
teoriilor, paradigmelor cu privire la 
procedeele şi metodele de calculaţie 
a costurilor, pentru explicarea şi 
interpretarea unor proceduri de lucru 
specifice calculaţiei costurilor; 
aplicarea metodelor, tehnicilor şi 
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calculator 
(prezentări 
PPT) 

procedurilor specifice calculaţiei 
costurilor, în mod special pentru 
repartizarea cheltuielilor indirecte. 

 CAP. VI. Eco-calculaţia costurilor – obiectiv de 
atins în contabilitatea managerială a mediului 

6.1. Procesul de recunoaştere a costurilor şi beneficiilor 
de mediu 
6.2. Prezentarea eco-costurilor pozitive şi a eco-
costurilor negative 
6.3.  Categorii de costuri de mediu  conform Agenţiei 
Protecţiei Mediului  

4 Prelegere 
dezbatere 
Prelegere 
asistată de 
calculator 
(prezentări 
Prezzi, PPT) 

Lansarea unei teme inovative în 
contabilitate, prin  utilizarea 
conceptelor, teoriilor, paradigmelor 
care au fost deja prezentate şi 
discutate, dar care  vizează pe de altă 
parte o altă latură a calculaţiei 
costurilor şi anume eco-calculaţia,  
încercăndu-se identificarea şi 
definirea corectă a conceptelor 
principalelor categorii de costuri de 
mediu, prin detalierea în costuri 
interne şi externe, prin explicarea şi 
interpretarea unor proceduri de lucru 
specifice; aplicarea metodelor, 
tehnicilor şi procedurilor specifice 
evaluării şi calculării eco-costurilor 
pozitive şi eco-costurilor negative. 

Bibliografie 
 Atrill, Peter, Eddie McLaney, .Management accounting for decision makers, 4th ed.. - New York: Financial 

Times: Prentice Hall, 2005. - XXII, 446 p.,  657.05:005.311.6 
 Bamber Smith Linda, ş.a., Managerial accounting. Class test edition, New Jersey Pearson Prentice Hall, 2007, IV 

2999. 
 Briciu, S., Contabilitatea managerială. Aspecte teoretice şi practice, Editura Economică, Bucureşti, 2006. 
 Budugan D, Georgescu I., Berheci I, Beţianu L. Contabilitate de gestiune, Editura CECCAR, Bucureşti, 2007; 
 Caraiani, Chiraţa, Lunu, C., ş.a., Contabilitatea verde. Strategii transdisciplinare către o contabilitate socială şi 

de mediu. Studii şi cercetări, Editura ASE, Bucureşti, 2010 
 Cernuşca L, Gomoi B.C., Concepte şi practici ale contabilităţii de gestiune, Ed. Tribuna Economică, Bucureşti, 

2009, II 49875; 
 Collins, Jill, Roger, Hussey, Business accounting: an introduction to financial and management accounting, 

London : Palgrave Macmillan, 2007. - 379 p.,  657:65.012.4 
 Dumbravă, P., Sucală, L., Pop, I., – „Contabilitate de gestiune”, Editura Presa Universitară, Cluj  Napoca, 2003. 
 Dumitru, Corina Graţiela,  Contabilitatea de gestiune şi evaluarea performanţelor, Ed. Universitară, Bucureşti, 

2005, III 18948.  
 Dragomirescu, Simona-Elena, Control de gestiune,  Editura Alma Mater, Bacău, 2013, 129p. 657.62(075.8) 
 Hlaciuc, Elena,  Mihalciuc, Camelia Cătălina, Organizarea contabilităţii financiare a entităţilor 

economice: abordări teoretice şi aplicative conforme cu prevederile OMFP 2374/2007 şi standardele 
internaţionale de contabilitate, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,  2008, D1 III 21011. 

 Mihalciuc, Camelia Cătălina, Contabilitate de gestiune, note de curs, 2014, specializarea CIG, site usv.fseap.ro 
 Mihalciuc, Camelia Cătălina, Contabilitate managerială, note de curs,  2014, specializarea AF, AMS, site 

usv.fseap.ro 
 Muţiu, A., Mureşan, M., Contabilitate managerială. Cu aplicaţie în companiile comerciale şi prestatoare de 

servicii, Editura Risorrint, Cluj – Napoca, 2006. 
 Oprea, Călin, coordonator, Contabilitatea de gestiune, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2002., II 45713 
 Popa, L., E., A., Conducerea întreprinderii prin costuri. Recursul la modelele contabilităţii manangeriale, 

Editura Economică, Bucureşti, 2005. 
 Scârdea, F., M., Contabilitate managerială aprofundată, Editura ASE, Bucureşti, 2010. 
 Tabără, N., Modernezarea contabilităţii şi controlului de gestiune, Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2006, IV 19446. 
 Weetman. Pauline - Financial and management accounting: an introduction  - 4th ed.. - New York : Financial 

Times: Prentice Hall, 2006. - XXVII, 694 p, G17, A64, 114 p, 657.41/.45.  
 Ordinul Nr. 1802 din 29 decembrie 2014 – Partea a II-a, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind 

situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate 
 http://www.managerialaccounting.org/ 
 http://accountingexplained.com/managerial/introduction/ 
Bibliografie minimală 
 Firescu, Victoria, Contabilitate de gestiune, Ed. Tribuna Economică, Bucureşti, 2006, II 48255. 
 Man, Mariana, ş.a., Contabilitate de gestiune şi calculaţia costurilor, Ed. Tribuna Economică, Bucureşti, 2005, II 

47026. 
 Mihalciuc, Camelia Cătălina, Contabilitate managerială, note de curs, specializarea AF, AMS, site usv.fseap.ro 
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 Oprea, Călin Mariana Man, Monica-Viorica Nedelcu, cooronatori,  Contabilitate managerială, Editura Didactică 
şi Pedagogică, Bucureşti,  2008, - 336 p., 657.47 

 Weetman. Pauline - Financial and management accounting: an introduction  - 4th ed.. - New York : Financial 
Times: Prentice Hall, 2006. - XXVII, 694 p, G17, A64, 114 p, 657.41/.45.  

 
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. 

ore 
Metode de 

predare 
Observaţii 

 Seminar introductiv: Prezentarea aspectelor legate de 
organizarea contabilităţii de manageriale în România; 
prezentarea aspectelor organizatorice legate de tematica 
seminarului, modalităţilor de desfăşurare a seminarului, 
indicaţiilor date asupra modalităţilor de lucru, 
modalităţilor de evaluare, stabilindu-se ponderea 
activităţii de seminar în ecuaţia notei finale obţinute de 
student, cerinţele pentru întocmirea proiectului final, 
repere bibliografice 

2 Explicaţie 
Exercițiul 
Metode de 
verificare și 
evaluare 
Lucrări 
Practice; 
 
 

Se urmărește implicarea studenților, 
precum și munca în echipă. 
Se urmăreşte de asemenea utilizarea 
corectă a conceptelor legate de modul 
de organizare a contabilităţii 
manageriale în România, urmărindu-
se şi aplicarea metodelor, tehnicilor şi 
procedurilor specifice contabilităţii în 
general. 

 Seminar aplicativ/Seminar bazat pe acţiune - 
Lucrarea practică nr.1: Metode de evaluare a stocurilor 
la ieşirea din patrimoniu (CMP, FIFO, LIFO, Preţul 
standard) 

4 Explicaţie 
Exercițiul 
Metode de 
verificare și 
evaluare 
Lucrări 
Practice; 
 

Se urmărește implicarea studenților, 
precum și munca în echipă. 
Se urmăreşte de asemenea utilizarea 
corectă a conceptelor legate de 
evaluarea elementelor de stocuri  la 
ieşiri pentru bunurile fungibile, 
urmărindu-se şi aplicarea metodelor, 
tehnicilor şi procedurilor specifice 
evaluării lor (metodele CMP, FIFO, 
LIFO, Preţul standard,). 

 Seminar aplicativ/Seminar bazat pe acţiune - 
Lucrarea practică nr.2: Delimitarea în timp şi spaţiu a 
cheltuielilor de producţie şi individualizarea lor pe 
produse 

4 Explicaţie 
Exercițiul 
Metode de 
verificare  
Lucrări 
Practice; 
 

Se urmărește implicarea studenților, 
precum și munca în echipă. 
Se urmăreşte de asemenea utilizarea 
corectă a conceptelor legate de 
cheltuieli, cu structura lor de 
cheltuieli directe şi indirecte, cele 
indirecte fiind CIFU şi CGS, 
urmărindu-se şi aplicarea metodelor, 
tehnicilor şi procedurilor specifice 
delimitării cheltuielilor pe destinaţii, 
putându-se astfel determina atât 
costul de producţie, cât şi costul 
complet comercial. 

 Seminar aplicativ/Seminar bazat pe acţiune - 
Lucrarea practică nr. 3: Înregistrările contabile aferente 
clasei 9 Conturi de gestiune 

4 Explicaţie 
Exercițiul 
Metode de 
verificare  
Lucrări 
Practice; 
 

Se urmărește implicarea studenților, 
precum și munca în echipă. 
Se urmăreşte de asemenea utilizarea 
corectă a conceptelor legate de 
operaţiunile de colectare a 
cheltuielilor pe destinaţii, ale 
activităţii de bază şi auxiliare, de 
determinare a costului de producţie, 
urmărindu-se şi aplicarea metodelor, 
tehnicilor şi procedurilor specifice 
înregistrării acestor operaţiuni cu 
ajutorul conturilor din clasa 9, conturi 
de gestiune. 

 Seminar aplicativ/Seminar bazat pe acţiune - 
Lucrarea practică nr 4.:Calculaţia costului efectiv al 
producţiei finite de bază şi decontaraea lui 

4 Explicaţie 
Exercițiul 
Metode de 
verificare  
Lucrări 
Practice; 
 

Se urmărește implicarea studenților, 
precum și munca în echipă. 
Se urmăreşte de asemenea utilizarea 
corectă a conceptelor deja prezentate 
cu privire la calculaţia costului, 
cheltuieli directe, cheluieli indirecte, 
urmărindu-se şi aplicarea metodelor, 
tehnicilor şi procedurilor specifice 
calculaţiei şi decontării costului 
efectiv. 
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 Seminar aplicativ/Seminar bazat pe acţiune - 
Lucrarea practică nr. 5: Procedee de repartizare a 
cheltuielilor indirecte 

4 Explicaţie 
Exercițiul 
Metode de 
verificare  
Lucrări 
Practice; 
 

Se urmărește implicarea studenților, 
precum și munca în echipă. 
Se urmăreşte de asemenea utilizarea 
corectă a conceptelor legate de 
repartizarea cheltuielilor indirecte, 
urmărindu-se şi aplicarea metodelor, 
tehnicilor şi procedurilor specifice 
repartizării cheltuielilor indirecte, 
pentru a se putea stabili valoarea 
corespunzătoare fiecărei categorii de 
cheltuială indirecte ce afectează 
produsul obţinut. 

 Seminar aplicativ/Seminar bazat pe acţiune -  
Pornind de la eco-calculaţia costurilor - obieciv care 
trebuie atins în contabilitatea managerială a mediului, se 
va analiza fiecare categorie de costuri de mediu interne 
şi externe (costurile degradării mediului, costul 
impactului degradării mediului asupra fiinţei umane).  
 

4 Dezbatere 
Problematiz
are 
Seminar 
asistat de 
calculator 
(prezentări  
PPT) 

Prini tema inovativă lansată studenţii 
vor utiliza şi aplica conceptele de 
eco-calculaţie,  încercăndu-se 
identificarea şi definirea corectă a 
conceptelor de costuri interne şi 
exterene de mediu, prin explicarea şi 
interpretarea unor proceduri de lucru 
specifice; aplicarea metodelor, 
tehnicilor şi procedurilor specifice 
evidenţierii şi calculării unor 
asemenea costuri. 

 Seminar recapitulativ – Consolidarea şi sistematizarea 
informaţiilor prezentate şi rezolvate în cadrul 
seminariilor 

 Seminar de verificare şi evaluare – Pe lângă 
verificările legate de deprinderile, informaţiile şi 
capacităţile studenţilor, din timpul tuturor orelor de 
seminarii, se alocă  o parte şi evaluării parţiale la 
seminar prin teste aplicative. Tot la acest seminar se 
prezintă şi se predă proiectul, care a fost întocmit în 
echipe de câte doi studenţi 

2 Metode de 
verificare şi 
evaluare 
Proiecte 
finale 

Se urmăreşte verificarea cunoştinţelor 
dobândite de student, prin testarea 
individuală a lor, prin evaluarea 
proiectelor profesionale elaborate de 
studenţi. Prin verificarea îndeplinirea 
la termen, în mod riguros, eficient şi 
responsabil, a sarcinilor profesionale, 
prin elaborarea proiectelor finale, de 
către studenţi se aplică tehnicile de 
relaţionare în grup, deprinderea şi 
exercitarea rolurilor specifice în 
munca de echipă, prin dezvoltarea 
abilităţilor de comunicare 
interpersonală. 

Bibliografie 
 Atrill, Peter, Eddie McLaney, .Management accounting for decision makers, 4th ed.. - New York: Financial 

Times: Prentice Hall, 2005. - XXII, 446 p.,  657.05:005.311.6 
 Briciu, S., Contabilitatea managerială. Aspecte teoretice şi practice, Editura Economică, Bucureşti, 2006. 
 Budugan D, Georgescu I., Berheci I, Beţianu L. Contabilitate de gestiune, Editura CECCAR, Bucureşti, 2007; 
 Caraiani, Chiraţa, Lunu, C., ş.a., Contabilitatea verde. Strategii transdisciplinare către o contabilitate socială şi de 

mediu. Studii şi cercetări, Editura ASE, Bucureşti, 2010 
 Cernuşca L, Gomoi B.C., Concepte şi practici ale contabilităţii de gestiune, Ed. Tribuna Economică, Bucureşti, 

2009, II 49875; 
 Căpuşneanu, Sorinel,  Contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor, Aplicaţii, Editura Economică, Bucureşti, 

2003, III 19077. 
 Hlaciuc, Elena,  Mihalciuc, Camelia Cătălina, Organizarea contabilităţii financiare a entităţilor 

economice: abordări teoretice şi aplicative conforme cu prevederile OMFP 2374/2007 şi standardele 
internaţionale de contabilitate, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,  2008, D1 III 21011. 

 Man, Mariana, ş.a., Contabilitate de gestiune şi calculaţia costurilor, Ed. Tribuna Economică, Bucureşti, 2005, II 
47026. 

 Mihalciuc, Camelia Cătălina, Contabilitate de gestiune, note de curs, 2014, specializarea CIG, site usv.fseap.ro 
 Mihalciuc, Camelia Cătălina, Contabilitate managerială, note de curs,  2014, specializarea AF, AMS, site 

usv.fseap.ro 
 Monea, Alin, ş.a., Contabilitate financiară şi de gestiune: Aplicaţii practice, Editua Arves, Craiova, 2005, III 

18506. 
 Muţiu, A., Mureşan, M., Contabilitate managerială. Cu aplicaţie în companiile comerciale şi prestatoare de 

servicii, Editura Risorrint, Cluj – Napoca, 2006. 
 Oprea, Călin, coordonator, Contabilitatea de gestiune, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2002., II 45713 
Bibliografie minimală 
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 Atrill, Peter, Eddie McLaney, .Management accounting for decision makers, 4th ed.. - New York: Financial 
Times: Prentice Hall, 2005. - XXII, 446 p.,  657.05:005.311.6 

 Budugan D, Georgescu I., Berheci I, Beţianu L. Contabilitate de gestiune, Editura CECCAR, Bucureşti, 2007; 
 Căpuşneanu, Sorinel,  Contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor, Aplicaţii, Editura Economică, Bucureşti, 

2003, III 19077. 
 Mihalciuc, Camelia Cătălina, Contabilitate de gestiune, note de curs, 2014, specializarea CIG, site usv.fseap.ro 
 Monea, Alin, ş.a., Contabilitate financiară şi de gestiune: Aplicaţii practice, Editua Arves, Craiova, 2005, III 

18506. 
 

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

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cele ale disciplinelor similare predate la programe de studii de licenţă de 
la facultăţi de profil din ţară şi străinătate. În cadrul întâlnirilor cu reprezentanţii asociaţiilor profesionale şi cu 
angajatorii, aceştia au fost consultaţi cu privire la conţinutul disciplinei, astfel încât competenţele dobândite de 
absolvenţii acestei specializări să răspundă cerinţelor pieţei muncii. 
Conţinutul disciplinei este corelat cu aşteptările angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului, 
consultaţi în cadrul unor Workshop-uri sau Mese rotunde organizate la FSEAP 

 
10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală 

Curs 

- Însuşirea şi înţelegerea problematicii tratate 
la curs; 

- Cunoaşterea terminologiei utilizate în 
contabilitatea managerială; 

- Capacitatea de utilizare a conturilor din 
clasa 9, pentru a se putea înregistra 
principalele operaţiuni economice specifice 
contabilităţii interne de gestiune; 

- Abilitatea de a identifica şi determina 
cheltuielile de producţie care compun costul 
de producşie 

- Înţelegerea de a face distincţie între 
cheltuieli şi costuri. 

Test docimologic 60% 

Seminar 

- Însuşirea şi înţelegerea problematicii tratate 
la seminar; 

- Capacitatea de a utiliza corect şi de a 
explica noţiunile fundamentale cu privire la 
cheltuieli în general, cheltuieli directe, 
cheltuieli indirecte, cheltuieli cu întreţinerea 
şi funcţionarea utilajelor – CIFU, cheltuieli 
generale ale secţiei – CGS, cost unitar de 
producţie; 

- Cunoaşterea terminologiei utilizate în 
reflectarea principalelor operaţiuni 
economico-financiare specifice 
contabilităţii de gestiune; 

- Capacitatea de utilizare a conturilor din 
clasa 9 aferente planului de conturi general 
pentru evidenţierea şi înregistrarea 
colectării cheltuielilor activităţii de bază, a 
celor auxiliarii, calculării, înregistrării şi 
decontării costului de producţie;  

- Abilitatea de a şti etapele care au condus la 
înregistrarea operaţiunilor de colectare a 
cheltuielilor, de stabilire a costului efectiv 
de producţie şi de decontare a acestui cost 
în contabilitate. 

Verificări şi evaluări scurte la 
fiecare seminar, plus evaluarea 
finală prin test individual  
Întocmirea şi prezentarea 
proiectului final 

40%

Laborator  Nu este cazul. Nu este cazul. Nu este cazul. 

Proiect  Nu este cazul. Nu este cazul. Nu este cazul. 
Standard minim de performanţă 



8 / 8 

Standarde minime pentru: 
Nota 5: 

- Însuşirea în linii mari a principalelor noţiuni, idei, concepte din teoria supusă evaluării; 
- Cunoaşterea problemelor de bază din domeniul contabilităţii manageriale; 
- Participarea la 50% din activităţile de la cursuri şi seminarii 
- Integrarea cunoştinţelor acumulate pe parcursul cursurilor şi seminariilor în proiectul final elaborat 
- Predarea lucrarii de evaluare semestriala 

Nota 10: 
- Abilităţi, cunoştinţe certe şi profund argumentate pentru teoria supusă evaluării; 
- Exemple analizate, comentate de teste docimologice;  
- Parcurgerea bibliografiei minimale, dar şi a celei extinse;  
- Înţelegerea aprofundată a teoriilor din domeniul contabilităţii manageriale;  
- Găsirea unor soluţii creative pentru studiul inovativ propus atât la curs cât şi la seminar;  
- Predarea lucrarii de evaluare semestrială. 

 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
 
 

  

                                                
Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

 
 
 

 

 
Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 
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Universitatea 
Ştefan cel Mare 
Suceava 

 

PROGRAMA ANALITICĂ / FIŞA DISCIPLINEI  
 

 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA ”ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA 

Facultatea ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

Departamentul Contabilitate, audit şi finanţe 

Domeniul de studii FINAŢE  

Ciclul de studii licenţă 

Programul de studii/calificarea FINANŢE ŞI BĂNCI 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei CONTABILITATE BANCARĂ 
Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Mariana VLAD 

Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Mariana VLAD 

Anul de studiu II Semestrul 4 Tipul de evaluare E 

Regimul disciplinei Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 
DS 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 
DA 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână 4 Curs 2 Seminar 2 Laborator - Proiect - 

I b) Totalul de ore pe semestru din planul 

de învăţământ 
56 

Curs 
28 

Seminar 
28 

Laborator 
- 

Proiect 
- 

 

II Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 

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

II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

II d)Tutoriat   

III Examinări 2 

IV Alte activităţi:  

 

Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 42 

Total ore pe semestru (I+II+III+IV) 100 

Numărul de credite 4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum  Bazele contabilitatii, Contabilitate financiara 

Competenţe   

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 Desfăşurare a cursului  Prezenţa la orele de curs cu telefoanele mobile închise şi parcurgerea anticipată a 

bibliografiei indicate în vederea dezbaterii cu profesorul. 

 Prezenţa la orele de curs este pbligatorie pentru toţi studenţii. 

Desfăşurare 

aplicaţii 

Seminar  Studenţii se vor prezenta la seminarii cu telefoanele mobile închise. 

 Nu va fi acceptată întârzierea studenţilor la seminar 

 Prezenţa la orele de seminar este obligatorie pentru toţi studenţii 

Laborator   

Proiect   

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

 Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea limbajului specific contabilităţii în scopul comunicării 

adecvate şi a optimizării activităţilor firmelor; 

 Capacitatea de a explica şi interpreta procese, fenomene, stări, teorii/idei şi tendinţe circumscrise 
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domeniului de studii; 

 Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea instrumentarului de cunoaştere a mediului de afaceri şi de 

fundamentare a deciziei de afaceri pe baza informaţiilor financiar-contabile; 

 Cunoaşterea, înţelegerea şi aplicarea metodelor şi tehnicilor de evaluare şi certificare a calităţii 

produselor şi serviciilor; 

 Cunoaşterea, înţelegerea şi aplicarea principiilor specifice managementului calităţii la nivel de 

organizaţie/de sistem şi de proces economic; 

 Fundamentatrea din punct de vedere comercial şi calitativ a conceperii şi lansării pe piaţă de noi 

produse şi servicii. 

Competenţe 

transversale 
 Aplicarea normelor şi valorilor de etică profesională pentru luarea deciziilor şi realizarea 

independentă sau în grup a unor sarcini/obiective complexe de la locul de muncă; 

 Asumarea nevoii de formare continuă pentru a crea premisele de progres în carieră şi adaptare a 

propriilor competenţe profesionale la dinamica mediului economic. 

 

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

Obiectivul 

general al 

disciplinei 

La absolvirea acestui curs, studentul trebuie să fie capabil să cunoască, să înţeleagă şi să utilizeze 

limbajul specific contabilităţii bancilor  

Studentul trebuie să înţeleagă cauzele şi consecinţele reflectării în contabilitate a operaţiunilor bancare. 

Trebuie să fie capabil să realizeze note contabile aferente operaţiunilor desfăşurate de banci. 

Cursul contabilitate bancara îşi propune să reliefeze contabilitatea principalelor operaţii bancare, având 

în vedere reglementările existente pe plan intern şi internaţional, precum şi probleme comune de 

tehnică şi evidenţă bancară de o importanţă deosebită, pentru a realiza îmbinarea aspectelor teoretice 

cu aplicaţiile practice specifice principalelor operaţiuni bancare. 

Obiective 

specifice 

După absolvirea acestui curs studentul este capabil să identifice şi să structureze operaţiile şi 

tranzacţiile ce sun cercetate de contabilitatea bancilor, să cunoască conceptele de bază privind 

efectuarea notelor contabile aferente operaţiunilor bancare, să definească şi să descrie principalele 

tipuri de relaţii şi evenimente supuse reflectării în contabilitatea bancilor, să realizeze o analiză şi 

interpretare a fenomenelor şi proceselor economice sub aspectul financiar –contabil. 

 Cultivarea unei discipline a muncii, efectuate corect şi la timp, responsabilităţii fată de muncă şi a 

spiritului de echipă. 

 

8. Conţinuturi 

Curs 
Nr. 

ore 
Metode de predare Observaţii 

Capitolul 1 Instituţiile de credit: abordări conceptuale privind 

organizarea şi instrumentele specifice de lucru 

2 Prelegere Suportul de curs este 

distribuit studenţilor 

la începutul activităţii 

Capitolul 2 Contabilitatea instituţiilor de credit: abordări 

conceptuale şi normative 

4 Prelegere  

Capitolul 3 Contabilitatea operaţiunilor de trezorerie şi 

interbancare 

4 Prelegere  

Capitolul 4 Contabilitatea operaţiunilor cu clientela 5 Prelegere  

Capitolul 5 Contabilitatea titlurilor şi operaţiunilor diverse 5 Prelegere  

Capitolul 6 Contabilitatea activelor imobilizate 3 Prelegere  

Capitolul 7 Contabilitatea capitalurilor proprii şi asimilate 5 Prelegere  

Bibliografie 

 Bătrâncea I., Bătrâncea L.M., Borlea S. N., Analiza financiară în bănci, Editura Risoprint, Cluj – Napoca, 2008 

 Căpraru B., Activitatea bancară – sisteme, operaţiuni şi practici, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2010 

 Dardac N., Barbu T.C., Instituţiile de credit, Editura ASE, 2012 

 Doros Al., Contabilitatea instituţiilor de credit conform cu standardele internaţionale, Editura Universitară, 

Bucureşti, 2013 

 Dedu, V., Enciu, A., Contabilitate bancară, Editura Economică, Bucureşti, 2009. 

 Firescu V., Contabilitatea societăţilor bancare, Editura Sitech, Craiova, 2007 

 Greuning H. v, Brajovic Bratanovic S., Analyzing banking risk, a framework for assessing corporate governance 

and risk management, Third Edition, The World Bank, Washington D. C., 2009 

 Mureşan M., Palfi C., ş.a., Contabilitatea instituţiilor de credit, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj Napoca, 2009 

 Palfi C. A., Management financiar –contabil al riscurilor în activitatea bancară, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 

2009 

 Stefan A.B., Contabilitatea instituţiilor de credit, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2014 

 Trenca I. I., Metode şi tehnici bancare – principii, reglementări, experiențe., Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-

Napoca, 2007 
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 Vlad M., Contabilitatea şi auditul financiar la instituţiile de credit, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012 

 *** Ordin nr. 27 din 16.dec.2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale 

de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, Monitorul Oficial, Partea I 890 30.dec.2010, cu modificările 

ulterioare din 2016 

Bibliografie minimală 

 Bătrâncea I., Bătrâncea L.M., Borlea S. N., Analiza financiară în bănci, Editura Risoprint, Cluj – Napoca, 2008 

 Dedu, V., Enciu, A., Contabilitate bancară, Editura Economică, Bucureşti, 2009. 

 Mureşan M., Palfi C., ş.a., Contabilitatea instituţiilor de credit, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj Napoca, 2009 

 Vlad M., Contabilitatea şi auditul financiar la instituţiile de credit, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012 

 *** Ordin nr. 27 din 16.dec.2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale 

de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, Monitorul Oficial, Partea I 890 30.dec.2010, cu modificarile 

ulterioare din 2016 

 

Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 

 Lucrarea practică nr. 1: Reflectarea in contabilitatea a 

creditelor bancare 

6 Rezolvarea prin 

probleme, dezbatere 

 

 Lucrarea practica nr. 2 Reflectarea în contabilitatea a 

împrumuturilor bancare 

6 Rezolvarea prin 

probleme, dezbatere 
 

 Lucrarea practică nr. 4: Reflectarea în contabilitatea a 

depozitelor 

6 Rezolvarea prin 

probleme, dezbatere 
 

 Lucrarea practică nr. 4: Reflectarea în contabilitatea a 

elementelor de capital propriu  

5 Rezolvarea prin 

probleme, dezbatere 
 

 Lucrarea practică nr. 5: Reflectarea în contabilitatea a 

activelor imobilzate  

5 Rezolvarea prin 

probleme, dezbatere 
 

Bibliografie 

 Bătrâncea I., Bătrâncea L.M., Borlea S. N., Analiza financiară în bănci, Editura Risoprint, Cluj – Napoca, 2008 

 Căpraru B., Activitatea bancară – sisteme, operaţiuni şi practici, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2010 

 Dardac N., Barbu T.C., Instituţiile de credit, Editura ASE, 2012 

 Doros Al., Contabilitatea instituţiilor de credit conform cu standardele internaţionale, Editura Universitară, 

Bucureşti, 2013 

 Dedu, V., Enciu, A., Contabilitate bancară, Editura Economică, Bucureşti, 2009. 

 Firescu V., Contabilitatea societăţilor bancare, Editura Sitech, Craiova, 2007 

 Greuning H. v, Brajovic Bratanovic S., Analyzing banking risk, a framework for assessing corporate governance 

and risk management, Third Edition, The World Bank, Washington D. C., 2009 

 Mureşan M., Palfi C., ş.a., Contabilitatea instituţiilor de credit, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj Napoca, 2009 

 Palfi C. A., Management financiar –contabil al riscurilor în activitatea bancară, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 

2009 

 Stefan A.B., Contabilitatea instituţiilor de credit, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2014 

 Trenca I. I., Metode şi tehnici bancare – principii, reglementări, experiențe., Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-

Napoca, 2007 

 Vlad M., Contabilitatea şi auditul financiar la instituţiile de credit, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012 

 *** Ordin nr. 27 din 16.dec.2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale 

de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, Monitorul Oficial, Partea I 890 30.dec.2010, cu modificările 

ulterioare din 2016 

Bibliografie minimală 

 Dedu, V., Enciu, A., Contabilitate bancară, Editura Economică, Bucureşti, 2009. 

 Mureşan M., Palfi C., ş.a., Contabilitatea instituţiilor de credit, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj Napoca, 2009 

 Vlad M., Contabilitatea şi auditul financiar la instituţiile de credit, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012 

 *** Ordin nr. 27 din 16.dec.2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale 

de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, Monitorul Oficial, Partea I 890 30.dec.2010,cu modificarilee 

ulterioare din 2016 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cele ale disciplinelor similare predate la programe de studii de licenţă 

de la facultăţi de profil din ţară şi străinătate. În cadrul întâlnirilor cu reprezentanţii asociaţiilor profesionale şi cu 

angajatorii, aceştia au fost consultaţi cu privire la conţinutul disciplinei, astfel încât competenţele dobândite de 

absolvenţii acestei specializări să răspundă cerinţelor pieţei muncii. 

 Participarea la conferinţe organizate sub auspiciile FSEAP, reuniuni de lucru, dezbateri, mese rotunde, întâlniri cu 

oameni de afaceri sau responsabili pe domenii. 



Programa analitică / Fişa disciplinei 

10. Evaluare 

 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală 

Curs 
Rezolvarea corectă a subiectelor teoretice si 

practice de la examen 
Scris 50% 

Seminar 
Participarea la minimum 1 lucrare de control pe 

parcursul semestrului 
Scris 25% 

Laborator  - - - 

Proiect  
Întocmirea a proiectului final pe tematica 

studiată la seminar 
Scris 25% 

Standard minim de performanţă 

 Rezolvarea corectă a minim 50% din subiectele de la examen 

 Întocmirea a proiectului final pe tematica studiată la seminar 

 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de aplicaţie 

22. IX. 2018 

Lect. univ. dr. VLAD MARIANA 

 

 

 

Lect. univ. dr. VLAD MARIANA 

 

     

                                            

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

 

 

 

 

 

 

Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 
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Universitatea 
Ştefan cel Mare 
Suceava 

 
PROGRAMA ANALITICĂ / FIŞA DISCIPLINEI  

 
 

1. Date despre program 
Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava 

Facultatea Ştiinţe Economice si Administraţie Publică 

Departamentul CONTABILITATE, AUDIT ŞI FINANŢE 

Domeniul de studii Economie 

Ciclul de studii Licenţă 

Programul de studii/calificarea Finanțe și Bănci / Economist 

 
2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei FINANŢE PUBLICE   
 

Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Anişoara Niculina APETRI 

Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Anişoara Niculina APETRI 

Anul de studiu II Semestrul 4 Tipul de evaluare E 
Regimul disciplinei Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 
DD 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DO 

 
3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână 2 Curs 2 Seminar 2 Laborator  Proiect  
I b) Totalul de ore pe semestru din planul 
de învăţământ 

56 Curs 28 Seminar 28 Laborator  Proiect  

 
II Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 27 
II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

II d)Tutoriat   
III Examinări 2 
IV Alte activităţi:  
 
Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 67 
Total ore pe semestru (I+II+III+IV) 125 
Numărul de credite 5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum   
Competenţe   

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 Desfăşurare a cursului  Prezenţa la orele de curs cu telefoanele mobile închise şi parcurgerea anticipată a 
bibliografiei indicate în vederea dezbaterii cu profesorul. 

 Prezenţa la orele de curs este obligatorie pentru toţi studenţii. 
Desfăşurare 
aplicaţii 

Seminar  Studenţii se vor prezenta la seminarii cu telefoanele mobile închise. 
 Nu va fi acceptată întârzierea studenţilor la seminar 
 Prezenţa la orele de seminar este obligatorie pentru toţi studenţii 

Laborator   
Proiect   

 
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

 Identificarea și înregistrarea operaţiunilor economice în contabilitatea entității/organizaţiei 
 Utilizarea resurselor informatice în domeniul financiar-contabil 
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 Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar- contabile și/sau fiscale 
 Determinarea și interpretarea indicatorilor economico-financiari 
 Derularea operaţiunilor specifice controlului financiar-contabil 

Competenţe 
transversale 

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

 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de 
tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei; 

 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi 
tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare 

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

Obiectivul general al disciplinei Disciplina Finanţe publice tratează o serie de aspecte legate de teoria şi practica 
financiară privind procesul de constituire, repartizare şi utilizare a resurselor 
financiare publice ale statului. In cadrul disciplinei se trateaza succint probleme 
legate de resursele financiare publice (impozitele directe şi impozitele indirecte) şi 
chletuielile publice. De asemenea cursul abordează şi problemeatica referitoare la 
organizarea bugetară în România. Conţinutul cursului vizează studierea 
componentelor mecanismului financiar; explicarea mecanismului de formare a 
surselor de finanţare în cadrul procesului bugetar;  însuşirea sistemului de 
constituire a veniturilor bugetului public şi rolul cheltuielilor efectuate de la buget. 

Obiective specifice După parcurgerea conţinutului disciplinei, studentul va putea dobândi următoarele 
competenţe: 

 utilizarea corectă a termenilor de specialitate, cum ar fi: sistem financiar, 
pârghii fiscale, impozite, taxe, buget de stat, buget local. 

 Acumularera de cunoştinţe generale de bază, precum şi necesare profesiei 
/ disciplinei; 

 Identificarea şi soluţionarea problemelor specifice sistemului financiar-
bugetar din Romania şi nu numai; 

 intelegerea mecanismelor financiare, bugetare si fiscale. 
 Posibilitatea realizării unor anlize privind starea finanţelor unui stat. 

 
8. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 
CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE LEGATE DE 
FINANŢELE PUBLICE  

1.1. Conceptul despre finanţele publice 
1.2. Conţinutul economic al finanţelor 
1.3. Funcţia de repartiţie a finanţelor publice 
1.4. Funcţia de control a finanţelor publice 

 

2h Prezentare PPT 
însoțită de prelegere 

 

 
CAPITOLUL II. MECANISMUL FINANCIAR                   
2.1. Mecanismul financiar - parte integrantă a 
mecanismului de funcţionare a economiei naţionale 
2.2. Sistemul financiar 
2.3. Sistemul fondurilor de resurse financiare 
2.4. Pârghiile economico-financiare 
2.5. Planificarea financiară 
2.6. Organe cu atribuţii şi răspunderi în domeniul 
finanţelor publice 

2.7. Norme juridice privind problemele financiare 

2h Prezentare PPT 
însoțită de prelegere 

 

CAPITOLUL 3. SISTEMUL CHELTUIELILOR 
PUBLICE                          
3.1. Conţinutul cheltuielilor publice 
3.2. Criterii de grupare a cheltuielilor publice 
3.3. Factorii care influenţează creşterea cheltuielilor 
publice 

 

2h Prezentare PPT 
însoțită de prelegere 

 

CAPITOLUL 4. CHELTUIELILE PUBLICE PENTRU 6h Prezentare PPT  
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ACŢIUNI SOCIAL-CULTURALE                                       
4.1. Caracterizare generală 
4.2. Cheltuielile publice pentru învăţământ 
4.3. Cheltuielile publice pentru cultură, culte şi acţiuni cu 
activitatea sportivă şi de tineret 
4.4. Cheltuielile publice pentru sănătate 
4.5. Cheltuielile publice pentru securitatea socială 

 

însoțită de prelegere 

CAPITOLUL 5. ASIGURĂRILE SOCIALE                         
5.1. Necesitatea şi conţinutul economic al asigurărilor 
sociale 
5.2. Principiile şi rolul sistemului public naţional de 
asigurări sociale 
5.3. Sursele de constituire a fondurilor asigurărilor sociale 
5.4. Formele de protecţie a cetăţenilor prin asigurările 
sociale de stat 

 

2h Prezentare PPT 
însoțită de prelegere 

 

 
CAPITOLUL 6. CHELTUIELILE PUBLICE PENTRU 
OBIECTIVE ŞI ACŢIUNI ECONOMICE, PENTRU 
PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PENTRU CERCETARE-
DEZVOLTARE                                                                      
6.1. Caracterizare generală: necesitatea, nivelul şi 
structura cheltuielilor pentru obiective şi acţiuni 
economice 
6.2. Cheltuielile publice pentru industrie, transporturi, 
drumuri, gospodărie comunală şi locuinţe sociale 
6.3. Cheltuielile publice pentru agricultură 
6.4. Cheltuielile publice pentru protecţia mediului 
6.5. Cheltuielile publice pentru cercetare-dezvoltare 

 

4h Prezentare PPT 
însoțită de prelegere 

 

CAPITOLUL 7. SISTEMUL RESURSELOR 
FINANCIARE PUBLICE            
7.1. Conţinutul resurselor financiare publice şi alocarea 
acestora 
7. 2. Structura resurselor financiare publice 

 

2h Prezentare PPT 
însoțită de prelegere 

 

CAPITOLUL 8. IMPOZITELE DIRECTE                               
8.1. Caracterizare generală a impozitelor directe 
8.2. Impozitele reale 
8.3. Impozitele personale 
8. 4. Dubla impunere juridică internaţională 
 

2h Prezentare PPT 
însoțită de prelegere 

 

Capitolul 9. IMPOZITELE INDIRECTE                                 
9.1. Caracterizarea generalã a impozitelor indirecte 
9.2. Taxele de consumaţie 
9.3. Monopolurile fiscale 
9.4. Taxele vamale 
9.5. Taxele 
 

2h Prezentare PPT 
însoțită de prelegere 

 

 
CAPITOLUL 10. ÎMPRUMUTURILE DE STAT. 
DATORIA PUBLICÃ            
10.1. Conţinutul economic al creditului public 
10.2. Datoria publică. Noţiuni generale 
10.3. Datoria publică a României; cadrul juridic, structura şi 
evoluţia datoriei publice interne 
10.3. Datoria externă 

2h Prezentare PPT 
însoțită de prelegere 

 

Capitolul 11. SISTEMUL BUGETAR 2h Prezentare PPT 
însoțită de prelegere 

 

Bibliografie 
1. Sandu, G., Cibotariu, I., Apetri, A., Finanţe – abordări teoretice şi practice, Editura Didactică si Pedagogică, 
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Bucuresti, 2008  
2. Apetri A., Finanţe publice – note de curs, Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, FSEAP, Suceava, 2018 
3. Sandu, G.,  Finanţe publice, Editura Universităţii Suceava, 2000 
4. Văcărel, I.,  – Finanţe publice, Editura Didactică si Pedagogică, Bucuresti, 2006 
5. Belean, P., Bugetul public şi trezoreria publică în România, Ed. Economică, Bucureşti, 2007 
6. Gheorghe D. Bistriceanu, Bugetul de stat al României,Editura Universitară Bucureşti,2010 
7. Maria-Andrada Georgescu, Administrarea finantelor publice si a bugetului, Pro-Universitaria, 2007 
8. Tulai, C., Finante, Casa Cărţii de Ştiinţa Cluj-Napoca, 2007 
9. Mosteanu,  T., Buget şi trezorerie publică , Editura Economică, Bucuresti, 2008 
10. Marian Alexandru, Dubla impunere internaţională,Editura Economică, 2003 
11. Dascălu, E.D.,  Datoria publică-reglementare şi administrare în România, Editura Didactică şi Pedagogică R.A-

Bucuresti, 2008 
12. Ştefura, G., Proces bugetar public, Editura Universitaţii”Alexandru Ioan Cuza”Iaşi, 2009 
13. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice MO. 597/2002cu modificarile ulterioare 
14. Legea 313/2004 privind datoria publica. MO. Nr. 577/2004 
15. Legile bugetare anuale 
16. Codul fiscal al României 

Bibliografie minimală 
1. Iulian Văcărel – Finanţe publice, Editura Didactică si Pedagogică, Bucuresti, 2006 
2. Apetri A., Finanţe publice – note de curs, Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, FSEAP, Suceava, 2018 
3. Sandu, G., Cibotariu, I., Apetri, A., Finanţe – abordări teoretice şi practice, Editura Didactică si Pedagogică, 

Bucuresti, 2008  
4. Gheorghe D. Bistriceanu, Bugetul de stat al României,Editura Universitară Bucureşti,2010 
5. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice MO. 597/2002cu modificarile ulterioare 
6. Legea 313/2004 privind datoria publica. MO. Nr. 577/2004 
7. Legile bugetare anuale 
8. Codul fiscal al României 

 
Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 
Seminra introductiv 2h Instruire, exerciţiul 

didactic 
Discuții 

Sistemul cheltuielilor publice. Clasificare, indicatori de 
analiză; eficienţă. 

2h Instruire, exerciţiul 
didactic 

Aplicaţii practice 
Discuții 

Analiza principalelor categorii de cheltuieli publice – 
indicatorii de nivel, dinamică şi structură 
 

2h Instruire, exerciţiul 
didactic 

Aplicaţii practice 
Discuții 

Sistemul resurselor financiare publice publice. Clasificare, 
indicatori de analiză;  
 

2h Instruire, exerciţiul 
didactic 

Aplicaţii practice 
Discuții 

Sisteme de impunere 2h Instruire, exerciţiul 
didactic 

Aplicaţii practice 
Discuții 

Evaziunea fiscală 2h Instruire, exerciţiul 
didactic 

Discuții 

Impozitele directe - aplicaţii; 
 

4h Instruire, exerciţiul 
didactic 

Aplicaţii practice 
Discuții 

Impozitele indirecte - aplicaţii; 
 

2h Instruire, exerciţiul 
didactic 

Aplicaţii practice 
Discuții 

Test verificare 2h   
Dubla impunere 2h Instruire, exerciţiul 

didactic 
Aplicaţii practice 
Discuții 

Împrumuturile de stat. Noţiuni de bază. Analiza pieţei 
împrumuturilor de stat. 

2h Instruire, exerciţiul 
didactic 

Aplicaţii practice 
Discuții 

Seminar recapitulativ    
Bibliografie 

1. Sandu, G., Cibotariu, I., Apetri, A., Finanţe – abordări teoretice şi practice, Editura Didactică si Pedagogică, 
Bucuresti, 2008  

2. Apetri A., Finanţe publice – note de curs, Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, FSEAP, Suceava, 2018 
3. Sandu, G.,  Finanţe publice, Editura Universităţii Suceava, 2000 
4. Văcărel, I.,  – Finanţe publice, Editura Didactică si Pedagogică, Bucuresti, 2006 
5. Belean, P., Bugetul public şi trezoreria publică în România, Ed. Economică, Bucureşti, 2007 
6. Gheorghe D. Bistriceanu, Bugetul de stat al României,Editura Universitară Bucureşti,2010 
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7. Maria-Andrada Georgescu, Administrarea finantelor publice si a bugetului, Pro-Universitaria, 2007 
8. Tulai, C., Finante, Casa Cărţii de Ştiinţa Cluj-Napoca, 2007 
9. Mosteanu,  T., Buget şi trezorerie publică , Editura Economică, Bucuresti, 2008 
10. Marian Alexandru, Dubla impunere internaţională,Editura Economică, 2003 
11. Dascălu, E.D.,  Datoria publică-reglementare şi administrare în România, Editura Didactică şi Pedagogică 

R.A-Bucuresti, 2008 
12. Ştefura, G., Proces bugetar public, Editura Universitaţii”Alexandru Ioan Cuza”Iaşi, 2009 
13. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice MO. 597/2002cu modificarile ulterioare 
14. Legea 313/2004 privind datoria publica. MO. Nr. 577/2004 
15. Legile bugetare anuale 
16. Codul fiscal al României 

Bibliografie minimală 
1. Iulian Văcărel – Finanţe publice, Editura Didactică si Pedagogică, Bucuresti, 2006 
2. Apetri A., Finanţe publice – note de curs, Suceava, 2018 
3. Sandu, G., Cibotariu, I., Apetri, A., Finanţe – abordări teoretice şi practice, Editura Didactică si Pedagogică, 

Bucuresti, 2008  
4. Gheorghe D. Bistriceanu, Bugetul de stat al României,Editura Universitară Bucureşti,2010 
5. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice MO. 597/2002cu modificarile ulterioare 
6. Legea 313/2004 privind datoria publica. MO. Nr. 577/2004 
7. Legile bugetare anuale 
8. Codul fiscal al României 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 
 Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cele ale disciplinelor similare predate la programe de studii de 

licenţă de la facultăţi de profil din ţară şi străinătate. În cadrul întâlnirilor cu reprezentanţii asociaţiilor 
profesionale şi cu angajatorii, aceştia au fost consultaţi cu privire la conţinutul disciplinei, astfel încât 
competenţele dobândite de absolvenţii acestei specializări să răspundă cerinţelor pieţei muncii. 

 Participarea la conferinţe organizate sub auspiciile FSEAP, reuniuni de lucru, dezbateri, mese rotunde, întâlniri 
cu oameni de afaceri sau responsabili pe domenii. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală 

Curs 

Însuşirea conţinutului teoretic conceptual 
al disciplinei predate; 
Capacitatea de utilizare adecvată a 
conceptelor, metodelor şi procedeelor 
specifice disciplinei; 

Examen scris clasic;   
Accesul la examen este condiţionat 
de obţinerea notei 5 la evaluarea 
seminarului. 

50% 

Seminar 

Însuşirea şi înţelegerea problematicii 
tratate la curs şi seminar . 
Capacitatea de a utiliza corect şi de a 
explica noţiunile fundamentale ale 
disciplinei. 

Evaluare continuă pe parcursul 
semestrului (pe baza testelor-grilă 
şi activităţilor individuale şi de 
grup susţinute în cadrul 
seminariilor: sarcini de grup, 
studiu individual, studiu de caz, 
aplicaţii practice) Elaborarea unui 
proiect individual. 

50% 

Laborator     

Proiect     
Standard minim de performanţă 

 Însuşirea principalelor noţiuni, idei, cunoaşterea problemelor de bază din domeniu; 
 Nota 5 pentru fiecare dintre cele două forme de evaluare. 

 
Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de aplicaţie 

22.09.2018 Conf. univ. dr. Anişoara Niculina 
APETRI  

Conf. univ. dr. Anişoara Niculina 
APETRI  

                                                
Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

 Prof. univ. dr. Elena HLACIUC 
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Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 

 Prof. univ. dr. Carmen Eugenia NĂSTASE 
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Universitatea 
Ştefan cel Mare 
Suceava 

 
PROGRAMA ANALITICĂ / FIŞA DISCIPLINEI  

 
 

1. Date despre program 
Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA ”ȘTEFAN CEL MARE” SUCEAVA 

Facultatea ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

Departamentul MANAGEMENT, ADMINISTRAREA AFACERILOR ŞI TURISM 

Domeniul de studii FINANȚE 

Ciclul de studii licență 

Programul de studii/calificarea FINANȚE ȘI BĂNCI 

 
2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei ECONOMETRIE 
Titularul activităţilor de curs Lector univ. dr. Iulian Condratov 

Titularul activităţilor de seminar Lector univ. dr. Iulian Condratov 

Anul de studiu II Semestrul 4 Tipul de evaluare Colocviu 
Regimul disciplinei Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 
DF 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DO 

 
1. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână 2 Curs 1 Seminar  Laborator 1 Proiect  
I b) Totalul de ore pe semestru din planul 
de învăţământ 

28 Curs 14 Seminar  Laborator 14 Proiect  

 
II Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 44 
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 40 
II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 35 

II d)Tutoriat  - 
III Examinări 3 
IV Alte activităţi:  
 
Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 119 
Total ore pe semestru (I+II+III+IV) 150 
Numărul de credite 6 

 
2. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum  Este necesar ca studenții să fi urmat cursurile aferente disciplinelor: Statistică, Economie 1 și 2, 
Informatică 

Competenţe  Să cunoască si să poată utiliza corect noțiunile de baza aferente statisticii descriptive și să aibă 
competențe de bază în utilizarea programelor informatice de calcul tabelar. 

 
3. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 Desfăşurare a cursului  Prezenţa la orele de curs cu telefoanele mobile închise şi parcurgerea anticipată a 
bibliografiei indicate în vederea dezbaterii cu profesorul. 

 Prezenţa la orele de curs este obligatorie pentru toţi studenţii. 
Desfăşurare 
aplicaţii 

Seminar  Studenţii se vor prezenta la seminarii cu telefoanele mobile închise. 
 Nu va fi acceptată întârzierea studenţilor la seminar 
 Prezenţa la orele de seminar este obligatorie pentru toţi studenţii 

Laborator   
Proiect   

 
4. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe  Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea limbajului specific managementului afacerilor în scopul 
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profesionale comunicării adecvate şi a optimizării activităţilor firmelor; 
 Capacitatea de a explica şi interpreta procese, fenomene, stări, teorii/idei şi tendinţe circumscrise 

domeniului de studii; 
 Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea instrumentarului de cunoaştere a mediului de afaceri şi de 

fundamentare a deciziei de afaceri; 
 Fundamentatrea din punct de vedere economic a conceperii şi lansării pe piaţă de noi produse şi 

servicii. 
Competenţe 
transversale 

 Integrarea în echipe multidisciplinare si asumarea de responsabilităţi specifice în domeniul 
economic, prin abilităţi de comunicare; 

 Autoevaluarea nevoii de continuare a formării profesionale, prin valorificarea oportunităţilor de 
identificare si asimilare de noi cunostinţe în domeniu; 

 Fundamentarea de soluţii la probleme de natură economică, inclusiv prin utilizarea TIC. 
 
5. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

Obiectivul general al disciplinei În mediu concurenţial în care managerii trebuie să-şi administreze afacerile astfel 
încât să producă bunuri şi servicii pentru satisfacerea clienţilor şi beneficiarilor, 
capabile să concureze pe piaţa internă şi cea globală, este necesară anticiparea 
viitorului firmei, prin intermediul previziunii economice. Scopul previziunilor 
economice este de a fundamenta strategiile manageriale de supravieţuire şi de 
dezvoltare, într-un mediu riscant şi incert. 

Obiective specifice  cunoaşterea şi înţelegerea noţiunilor de bază utilizate de econometrie, 
 stăpânirea limbajului specific econometriei; 
 explicarea şi interpretarea tuturor mărimilor determinate în econometrie; 
 dezvoltarea capacităţii de : 

 culegere a informaţiilor economice, prelucrarea şi analiza preliminară a 
informaţiilor în scopul fundamentării deciziilor de către manageri 

 rezolvare a problemelor aferente nivelului propriu de pregătire; 
 culegere,  procesare  şi  analiză  preliminară a informațiilor  necesare 

fundamentării şi elaborării deciziilor; 
 dezvoltarea de aptitudini practice de utilizare a calculatorului în lucrări  

specifice specializării. 
 
6. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 
Cap. I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND STUDIUL 
ECONOMETRIEI 
1.1. Conceptul de econometrie 
1.2. Econometria şi economia 
1.3. Modelul econometric – noţiuni introductive 
1.4. Etape în construirea modelelor econometrice 
1.5. Evaluarea modelelor econometrice 

1 Prezentare PPT 
însoțită de prelegere 

 

Cap. II. VERIFICAREA IPOTEZELOR STATISTICE  
2.1 Verificarea ipotezelor asupra valorii medii şi asupra 
proporţiei. 
2.2 Verificarea ipotezelor asupra diferenţei valorilor medii 
și a proporțiilor 
2.3 Teste de concordanţă 

3 Prezentare PPT 
însoțită de prelegere 

 

Cap. III. ANOVA 
3.1. ANOVA unifactorială 
3.2. ANOVA bifactorială 

2 Prezentare PPT 
însoțită de prelegere 

 

Cap. IV.REGRESIA SIMPLĂ LINIARĂ 
4.1. Noţiuni introductive 
4.2. Metode de estimare a parametrilor modelului 
4.3 Testarea parametrilor 
Estimarea indicatorilor de corelaţie (coeficient, raport) 
4.4 Testarea indicatorilor de corelaţie 
4.5 Testarea modelului 

4 Prezentare PPT 
însoțită de prelegere 

 

Cap. V. REGRESIA MULTIPLĂ 
5.1. Noţiuni introductive 
5.2. Estimarea parametrilor 
5.3. Raportul de determinare 

4 Prezentare PPT 
însoțită de prelegere 
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5.4 Testarea parametrilor 
5.5 Testarea modelului 
5.6 Indicatori de corelaţie –  estimare şi testare 
Bibliografie 
 Condratov I., Econometrie, note de curs, Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, FSEAP, 2018 
 Anghelache, C., Constantin, M. Anghelache, C.S., Econometrie: teorie, sinteze şi studii de caz, Ed.Artifex, Bucureşti, 

2009 
 Andrei, T. – Statistică şi econometrie, Editura Economică, Bucureşti 2003 
 Bădiţă, Maria – Statistica pentru afaceri, Editura Eficient, Bucureşti 1998 
 Florea, I. – Statistică inferenţială, Editura Continenta, alba-Iulia, 2000 
 Boland, Lawrence A., Model building in economics : its purposes and limitations. New York : Cambridge University 

Press, 2015 
 Pecican E.St., Econometria pentru..... economisti. Econometrie. Teorie si aplicatii, editia a III-a, Ed. Economica, 

Bucuresti, 2009 
Tomescu-Dumitrescu C. - Elemente de econometrie, Editura Rahbon, TgJiu, 2003 

 Mester, Ioana, Econometrie, Editura Universităţii din Oradea, 2007 
 Stancu, S., Andrei, T., Iacob, Andreea Iluzia, Tusa, Erika, Introducere în econometrie utilizând Eviews, Editura 

Economică, 2008 
 Vik, Peter W., Regression, Anova, and the general linear model : a statistics primer. Los Angeles : Sage Publications, 

2014 
Bibliografie minimală 
 Condratov I., Econometrie, note de curs, Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, FSEAP, 2018 pag. 1-112 
 Anghelache, C., Constantin, M. Anghelache, C.S., Econometrie: teorie, sinteze şi studii de caz, Ed.Artifex, Bucureşti, 

2009, pag. 77-134, 177-224 
 Pecican E.St., Econometria pentru..... economisti. Econometrie. Teorie si aplicatii, editia a III-a, Ed. Economica, 

Bucuresti, 2009, pag.179-295 
 
Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 
 Prezentarea unor variante alternative de instrumente 

(pachete informatice) ce pot fi utilizate in sprijinul 
analizei econometrice 

 Recapitulare noțiuni de baza din statistica economică. 
Exemple realizate cu ajutorul programelor de calcul 
tabelar. 

2 Instruire, exerciţiul 
didactic 

Aplicaţii practice 
Discuții 

 Verificarea ipotezelor statistice. Exemple realizate cu 
ajutorul aplicației Foi de calcul Google. 

3 Instruire, exerciţiul 
didactic 

Aplicaţii practice 
Discuții 

 ANOVA. Exemple realizate cu ajutorul aplicației Foi de 
calcul Google. 

2 Instruire, exerciţiul 
didactic 

Aplicaţii practice 
Discuții 

 Regresia simplă liniară. Exemple realizate cu ajutorul 
aplicației Foi ce calcul Google. 

3 Instruire, exerciţiul 
didactic 

Aplicaţii practice 
Discuții 

 Regresia multiplă. Exemple realizate cu ajutorul aplicației 
Foi de calcul Google. 

4 Instruire, exerciţiul 
didactic 

Aplicaţii practice 
Discuții 

Bibliografie 
 Condratov I., Econometrie, note de curs, Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, FSEAP, 2018 
 Anghelache, C., Constantin, M. Anghelache, C.S., Econometrie: teorie, sinteze şi studii de caz, Ed.Artifex, Bucureşti, 

2009 
 Andrei, T. – Statistică şi econometrie, Editura Economică, Bucureşti 2003 
 Pecican E.St., Econometria pentru..... economisti. Econometrie. Teorie si aplicatii, editia a III-a, Ed. Economica, 

Bucuresti, 2009 
 Tomescu-Dumitrescu C. - Elemente de econometrie, Editura Rahbon, TgJiu, 2003 
 Mester, Ioana, Econometrie, Editura Universităţii din Oradea, 2007 
 Stancu, S., Andrei, T., Iacob, Andreea Iluzia, Tusa, Erika, Introducere în econometrie utilizând Eviews, Editura 

Economică, 2008 
Bibliografie minimală 
 Condratov I., Econometrie, note de curs, Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, FSEAP, 2018 pag. 1-112 
 Anghelache, C., Constantin, M. Anghelache, C.S., Econometrie: teorie, sinteze şi studii de caz, Ed.Artifex, Bucureşti, 

2009, pag. 77-134, 177-224 
 Pecican E.St., Econometria pentru..... economisti. Econometrie. Teorie si aplicatii, editia a III-a, Ed. Economica, 

Bucuresti, 2009, pag.179-295 
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7. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cele ale disciplinelor similare predate la programe de studii de 
licenţă de la facultăţi de profil din ţară şi străinătate. În cadrul întâlnirilor cu reprezentanţii asociaţiilor 
profesionale şi cu angajatorii, aceştia au fost consultaţi cu privire la conţinutul disciplinei, astfel încât 
competenţele dobândite de absolvenţii acestei specializări să răspundă cerinţelor pieţei muncii. 

 Participarea la conferinţe organizate sub auspiciile FSEAP, reuniuni de lucru, dezbateri, mese rotunde, întâlniri 
cu oameni de afaceri sau responsabili pe domenii. 

 
8. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală 

Curs 

Însuşirea conţinutului teoretic 
conceptual al disciplinei 
predate; 
Capacitatea de utilizare 
adecvată a conceptelor, 
metodelor şi procedeelor 
specifice disciplinei; 

Examen scris clasic;   
Accesul la examen este condiţionat de obţinerea notei 5 
la evaluarea seminarului. 

50% 

Seminar    

Laborator  

Însușirea şi înțelegerea 
problematicii tratate la curs şi 
laborator . 
Capacitatea de a utiliza corect 
şi de a explica noțiunile 
fundamentale ale disciplinei. 

Evaluare continuă pe parcursul semestrului (pe baza 
activităţilor individuale şi de grup susţinute în cadrul 
laboratoarelor: sarcini de grup, studiu individual, studiu 
de caz, aplicaţii practice) 
Absentele la activitățile practice vor putea fi compensate 
prin activități practice individuale și ulterior 
predate/prezentate la întâlnirile de laborator sau 
programări pentru recuperări. 

50% 

Proiect     

Standard minim de performanţă 

 Însuşirea principalelor noţiuni, idei, teorii economice; cunoaşterea problemelor de bază din domeniu; 
 Nota 5 pentru fiecare dintre cele două forme de evaluare. 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de aplicaţie 

20/09/2018 
Lector univ. dr. Iulian CONDRATOV Lector univ. dr. Iulian CONDRATOV 

 
                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

24/09/2018 
Prof. univ. dr. Cristian Valentin HAPENCIUC 
 

 
Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 

08/10/2018 Prof. univ. dr. Carmen Eugenia NĂSTASE 
 



 FIŞA DISCIPLINEI  
(licenţă) 

1. Date despre program 
Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava 

Facultatea Ştiinţe Economice si Administraţie Publică 

Departamentul Contabilitate, audit şi finanţe  

Domeniul de studii Finanţe 

Ciclul de studii Licenţă 

Programul de studii/calificarea Finanţe şi bănci 

 
2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei FINANŢE LOCALE 

Titularul activităţilor de curs Lector univ. dr. ICHIM CRISTINEL 

Titularul activităţilor de seminar Lector univ. dr. ICHIM CRISTINEL 

Anul de studiu II Semestrul IV Tipul de evaluare C 
Regimul 
disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DD 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DA 

 
3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână 3 Curs 2 Seminar 1 Laborator  Proiect  
I b) Totalul de ore pe semestru din planul 
de învăţământ 

42 Curs 28 Seminar 14 Laborator  Proiect  

 
II Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

II a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 24 
II b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
II c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 

II d) Tutoriat  8 
III Examinări 2 
IV Alte activităţi (precizaţi):  
 
Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 56 
Total ore pe semestru (Ib+II+III+IV) 100 
Numărul de credite 4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum  Finanţe, Economie 
Competenţe   

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 Desfăşurare a cursului  sală de curs dotată cu laptop şi videoproiector  
 închiderea telefonului pe parcursul defăşurării cursului, respectarea orarului, ţinută 

vestimentară corespunzătoare 
Desfăşurare 
aplicaţii 

Seminar  sală de seminar dotată cu laptop şi videoproiector 
 prezenţa studenţilor la seminar este obligatorie 
 prezentarea referatului este obligatorie 
 respectarea termenelor de predare a referatelor 

Laborator Nu este cazul 
Proiect Nu este cazul 
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6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

 utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în 
entităţile/organizaţiile private şi publice; 

 culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme economico-
financiare; 

 implementarea planurilor şi bugetelor la nivelul entităţilor /organizaţiilor private şi publice; 
 abilitatea de a genera, prelucra şi gestiona informaţii în domeniul financiar-bancar;  
 capacitatea de a efectua, executa operaţiuni şi activităţi specifice entităţilor financiare, bancare, 

de asigurări; 
 capacitatea de a analiza, studia şi evalua procesele informaţionale la nivelul instituţiilor publice. 

Competenţe 
transversale 

- îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale,cu 
respectarea principiilor etice şi a deontologiei profesionale; 
- aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca 
de echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală. 

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

Obiectivul general al disciplinei Procesul de reformă a administraţiei publice locale din România reclamă 
rezolvarea unor probleme legate de bugetele locale, creşterea autonomiei 
financiare şi asigurarea resurselor necesare îndeplinirii sarcinilor specifice 
autorităţilor locale. Obiectivul general al cursului este acela de înţelegere şi 
asimilare de către studenţi a principalelor elemente conceptuale şi practice cu 
privire la organizarea şi funcţionarea finanţelor publice locale, fapt ce le va oferi 
competenţele necesare activităţii în cadrul unui departament financiar şi de buget 
din cadrul unei autorităţi a administraţiei publice locale.  
Obiectivele specifice se referă la deprinderea studenţilor cu limbajul fundamental 
finanţelor publice locale, înţelegerea şi aplicarea unor noţiuni, principii, 
mecanisme specifice activităţii financiare a autorităţilor publice locale din 
România. 

 
8. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 
Capitolul 1 Apariţia şi evoluţia finanţelor publice locale 
în România 
1.1. Finanţele publice locale în perioada după unirea ţărilor 
române (1859) până la 1900 
1.2. Evoluţia finanţelor publice locale din ţara noastră din 
anul 1900 până în anul 1940 
1.3. Finanţele publice locale în perioada socialistă 
1.4. Finanţele publice locale după anul 1990 

4 prelegere, expunere  

Capitolul 2 Finanţele publice locale: concept, funcţii, 
componente 
2.1. Conceptul de finanţe publice locale şi funcţiile sale 
2.2. Componentele finanţelor publice locale 

2 prelegere, expunere  

Capitolul 3 Bugetul local şi autonomia locală  
3.1. Autonomia finanţelor publice locale în etapa actuală  
3.2. Sfera acţiunii bugetelor locale  
3.3. Locul bugetelor locale în cadrul bugetului general 
consolidat în România  

4 prelegere, expunere  

Capitolul 4 Procesul bugetar la nivelul unităţilor 
administrativ-teritoriale 
6.1. Principiile aşezate la baza procesului bugetar local 
6.2. Elaborarea proiectelor bugetelor locale 
6.3. Aprobarea proiectelor bugetelor locale 
6.4. Execuţia bugetelor locale 
6.5. Încheierea execuţiei bugetelor locale 

4 prelegere, expunere  

Capitolul 5 Cheltuielile din bugetele locale şi veniturile 
bugetelor locale  
5.1. Sfera cheltuielilor din bugetele locale şi clasificarea lor 
5.2. Factorii de influenţă asupra cheltuielilor din bugetele 
locale 
5.3. Cheltuielile din cadrul secţiunii de funcţionare din 

4 prelegere, expunere  
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bugetele locale 
5.4. Finanţarea investiţiilor în secţiunea de dezvoltare din 
bugetele locale 
Capitolul 6 Veniturile bugetelor locale: sferă, clasificare, 
constatare şi aşezare 
6.1. Sfera şi clasificarea veniturilor bugetelor locale 
6.2. Constatarea şi aşezarea impozitelor şi taxelor locale 
6.3. Veniturile nefiscale ale bugetelor locale 
6.4. Transferurile financiare şi mecanismul repartizării unor 
venituri de la bugetul de stat către bugetele locale 
6.5. Împrumuturile autorităţilor administraţiei publice locale 
6.6. Resursele financiare provenite din fondurile structurale 
şi de coeziune ale Uniunii Europene 

4 prelegere, expunere  

Capitolul 7 Controlul în cadrul finanţelor locale 
7.1. Controlul politic asupra elaborării şi executării 
bugetelor locale 
7.2. Inspecţia  fiscală a compartimentelor de specialitate din 
cadrul autorităţilor publice locale  
7.3. Controlul intern în cadrul autorităţilor administraţiei 
publice locale 
7.4. Auditul intern la autorităţile administraţiei publice 
locale  
7.5. Controlul financiar preventiv propriu 
7.6. Controlul Curţii de Conturi asupra bugetelor locale şi a 
fondurilor locale 

4 prelegere, expunere  

Capitolul 8 Criza financiară şi insolvenţa unităţilor 
administrativ-teritoriale 
8.1. Criza financiară a unităţilor administrativ-teritoriale şi 
modul de gestionare a acesteia 
8.2. Insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale şi modul 
de redresare financiară 

2 prelegere, expunere  

Bibliografie 
o Ichim Cristinel, Finanţe locale, Suport de curs, Suceava, 2018 
o Bălan Emil, Administrarea finanţelor publice locale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999; 
o Cigu Elena, Finanţele publice locale: rolul lor în întărirea autonomiei unităţilor administrativ-teritoriale, Editura 

Tehnopress, Iaşi, 2011; 
o Ichim Cristinel, Procesul bugetar local şi implicaţiile sale social-economice, Teză de doctorat, FEAA, Universitatea 

Alexandru Ioan Cuza Iaşi, 2011; 
o Musgrave, R. A., and Musgrave, P. B., Public Finance in Theory and Practice 4 th ed., McGraw-Hill, New York, 

1984 
o Filip Gheorghe, Finanţe publice, Editura Junimea, Iaşi, 2002; 
o Filip Gheorghe, Finanţe publice,Editura Universităţii “Al. I. Cuza”, Iaşi, 2010; 
o Jemna Dănuţ, Rusu Elena, Analiza eficienţei relaţiei finanţe publice locale - sistem bancar, Editura Universităţii 

„Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2008; 
o Minea Mircea Ştefan, Cosmin Flavius Costaş, Dreptul finanţelor publice, vol. I Drept financiar, Editura Universul 

Juridic, Bucureşti, 2013;  
o Minea Mircea Ştefan, Cosmin Flavius Costaş, Dreptul finanţelor publice, vol. II Drept fiscal, Editura Universul 

Juridic, Bucureşti, 2013 
o Ştefura Gabriel, Proces bugetar public, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2007 ; 
o Ştefura Gabriel, Bugete publice şi fiscalitate, Ediţia a II-a, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 2007 ; 
o Tabără Vasile, Finanţele publice şi controlul financiar în administraţia publică locală, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 

2009 ; 
o Voinea Gheorghe, Finanţele publice locale şi administrarea lor eficientă, Editura Economică, Bucureşti, 2011 
o Văcărel Iulian, Bercea Florian şi colab., Finanţe publice, ediţia a V-a, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 

2006; 
o Legea nr. 500/2002 a finanţelor publice, publicată în Monitorul Of.icial, Partea I, nr. 597 din 13 august 2002 ; 
o Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 618 din 18/07/2006 ; 
o Legea nr. 69/2010 privind responsabilitatea fiscal-bugetară, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 252 din 20 

aprilie 2010 ; 
o Legea nr. 178/2010 privind parteneriatul public-privat, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 676 

din data de 5 octombrie 2010 ; 
O.U.G. nr. 63 din 30/06/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, publicată Monitorul Oficial, nr. 450 din 2/07/2010 
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Bibliografie minimală 
o Ichim Cristinel, Finanţe locale, Suport de curs, Suceava, 2018 
o Cigu Elena, Finanţele publice locale: rolul lor în întărirea autonomiei unităţilor administrativ-teritoriale, Editura 

Tehnopress, Iaşi, 2011, pp. 56-212; 
o Ichim Cristinel, Procesul bugetar local şi implicaţiile sale social-economice, Teză de doctorat, FEAA, Universitatea 

Alexandru Ioan Cuza Iaşi, 2011; 
o Voinea Gheorghe, Finanţele publice locale şi administrarea lor eficientă, Editura Economică, Bucureşti, 2011, pp. 9-

120, 168-190; 
o Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 618 din 18/07/2006; 
 
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 
 Conceptul de finanţe publice locale şi funcţiile sale  2 Conversaţia, instruire 

pe bază de întrebări şi 
răspunsuri 

 

 Analiza laturii financiare a autonomiei locale în România 2 Problematizarea  
 Principalele categorii de cheltuieli finanţate din bugetele 

locale şi factorii de influenţă asupra acestora 
2 Conversaţia, instruire 

pe bază de întrebări şi 
răspunsuri 

 

 Metode de fundamentare a prevederilor veniturilor şi 
cheltuielilor din bugetele locale 

2 
Exerciţiul 

 

 Analiza execuţiei veniturilor bugetelor locale 2 Problematizarea, 
Dezbaterea 

 

 Analiza execuţiei cheltuielilor bugetelor locale 2 Problematizarea, 
Dezbaterea 

 

 Finanţele publice locale în ţările Uniunii Europene 2 Conversaţia, 
Dezbaterea 

 

Bibliografie 
o Ichim Cristinel, Finanţe locale, Suport de curs, Suceava, 2018 
o Pavel Belean, Bugetul public şi trezoreria publică în România, Editura Economică, Bucureşti, 2007; 
o Bălan Emil, Administrarea finanţelor publice locale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999; 
o Cigu Elena, Finanţele publice locale: rolul lor în întărirea autonomiei unităţilor administrativ-teritoriale, Editura 

Tehnopress, Iaşi, 2011; 
o Ichim Cristinel, Procesul bugetar local şi implicaţiile sale social-economice, Teză de doctorat, FEAA, Universitatea 

Alexandru Ioan Cuza Iaşi, 2011; 
o Musgrave, R. A., and Musgrave, P. B., Public Finance in Theory and Practice 4 th ed., McGraw-Hill, New York, 

1984 
o Filip Gheorghe, Finanţe publice, Editura Junimea, Iaşi, 2002; 
o Jemna Dănuţ, Rusu Elena, Analiza eficienţei relaţiei finanţe publice locale - sistem bancar, Editura Universităţii 

„Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2008; 
o Minea Mircea Ştefan, Cosmin Flavius Costaş, Dreptul finanţelor publice, vol. I Drept financiar, Editura Universul 

Juridic, Bucureşti, 2013;  
o Minea Mircea Ştefan, Cosmin Flavius Costaş, Dreptul finanţelor publice, vol. II Drept fiscal, Editura Universul 

Juridic, Bucureşti, 2013 
o Ştefura Gabriel, Proces bugetar public, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2007 ; 
o Ştefura Gabriel, Bugete publice şi fiscalitate, Ediţia a II-a, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 2007 ; 
o Tabără Vasile, Finanţele publice şi controlul financiar în administraţia publică locală, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 

2009 ; 
o Voinea Gheorghe, Finanţele publice locale şi administrarea lor eficientă, Editura Economică, Bucureşti, 2011 
o Văcărel Iulian, Bercea Florian şi colab., Finanţe publice, ediţia a V-a, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 

2006; 
o Legea nr. 500/2002 a finanţelor publice, publicată în Monitorul Of.icial, Partea I, nr. 597 din 13 august 2002 ; 
o Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 618 din 18/07/2006; 
o Legea nr. 178/2010 privind parteneriatul public-privat, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 676 

din data de 5 octombrie 2010 
Bibliografie minimală 
o Ichim Cristinel, Finanţe locale, Suport de curs, Suceava, 2018 
o Cigu Elena, Finanţele publice locale: rolul lor în întărirea autonomiei unităţilor administrativ-teritoriale, Editura 

Tehnopress, Iaşi, 2011, pp. 56-212; 
o Ichim Cristinel, Procesul bugetar local şi implicaţiile sale social-economice, Teză de doctorat, FEAA, Universitatea 

Alexandru Ioan Cuza Iaşi, 2011; 
o Voinea Gheorghe, Finanţele publice locale şi administrarea lor eficientă, Editura Economică, Bucureşti, 2011, pp. 9-

120, 168-190; 
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o Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 618 din 18/07/2006 
 

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

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cel predat în alte centre universitare din ţară şi străinătate. Pentru o mai 
bună adaptare a conţinutului disciplinei la cerinţele pieţei muncii au avut loc întâlniri cu reprezentanţi ai angajatorilor 
(atât din sectorul privat cât şi cel public). Totodată, în dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante 
realizări teoretice şi empirice din domeniu. Conţinutul cursului este în concordanţă cu aşteptările/cerinţele formulate 
de către instituţiile şi angajatorii reprezentativi din sectorul public. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală 

Curs 

- aprofundarea, cunoaşterea şi explicarea 
conceptelor şi a termenilor prezentaţi la curs; 
- cunoaşterea terminologiei utilizate în domeniul 
finanţelor publice locale; 
- cunoaşterea şi analiza critică a principalelor 
teorii privind finanţele instutuţiilor publice; 
 - înţelegerea mecanismului de formare a 
veniturilor bugetelor locale şi de repartizare a 
acestora pe destinaţii; 
- abilitatea de a descrie procesul bugetar la 
nivelul colectivităţilor locale 

Examen scris cu subiecte 
clasice  
 

60% 

Seminar 

- Însuşirea şi înţelegerea noţiunilor prezentate în 
curs; 
- Capacitatea de a explica şi utiliza corect 
termenii, modul de calcul şi teoriile prezentate; 
- Capacitatea de a opera cu cunoştinţele 
asimilate; 
- Elaborarea unui referat  pe baza activităţii de la 
seminar, a bibliografiei şi a notelor de curs; 

Evaluare continuă pe 
parcursul semestrului (pe 
baza activităţilor individuale 
şi de grup susţinute în cadrul 
seminariilor: sarcini de grup, 
studiu individual, studiu de 
caz, comentariu de text, 
referat, aplicaţii practice) 

40% 

Laborator  Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 

Proiect  Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 
Standard minim de performanţă 
Standarde minime pentru nota 5: 

- Cunoaşterea şi înţelegerea conţinutului cursurilor la nivelul ideilor esenţiale; 
- Întocmirea referatului sau a eseului ales din tematica administrată; 
- Abordarea cel puţin a 50% din  subiecte în cadrul examenului. 

Standarde pentru nota 10: 
- Cunoaşterea şi înţelegerea integrală a conţinutului cursurilor;  
- Întocmirea şi prezentarea referatului sau a eseului; 
- Abordarea tuturor subiectelor din cadrul examenului; 
- Interpretarea, soluţionarea şi comentarea situa'iilor practice supuse spre analiză în cadrul examenului; 

      -    Abilităţi, cunoştinţe certe şi profund argumentate pentru teoria evaluării. 
 

 
Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

22.09.2018   
  

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
  
 

Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 
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Universitatea 
Ştefan cel Mare 
Suceava 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

 
1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava 

Facultatea Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică 

Departamentul Contabilitate, Audit și Finanţe  

Domeniul de studii Finanţe 

Ciclul de studii Licenţă 

Programul de studii/calificarea Finanţe bănci/Economist 
 
2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei Finanţe personale 
Titularul activităţilor de curs Lector. dr. Gheorghe MOROŞAN 
Titularul activităţilor de seminar Lector. dr. Gheorghe MOROŞAN 
Anul de studiu II Semestrul 4 Tipul de evaluare EXAMEN 

Regimul disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DS 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DA 

 
3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână  Curs 2 Seminar 2 Laborator  Proiect  
I b) Totalul de ore pe semestru din planul de 
învăţământ 

 
Curs 28 Seminar 28 Laborator  Proiect  

 
II Distribuţia fondului de timp pe semestru ore 
    II a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 
    II b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 7 
    II c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

    II d) Tutoriat  3 
III Examinări 3 
IV Alte activităţi:  
 
Total ore studiu individual  II (a+b+c+d) 35 
Total ore pe semestru (I+II+III+IV) 94 
Numărul de credite 5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum  
Competenţe  

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 Desfăşurare a cursului  Sală de curs dotată cu laptop şi videoproiector  

Desfăşurare 
aplicaţii 

Seminar 
 Sală de seminar dotată cu laptop şi videoproiector 
 Prezenţa studenţilor la seminar este obligatorie 
 Prezentarea studiului de caz este obligatorie 

Laborator  
 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

- realizarea de conexiuni între rezultatele cunoaşterii teoretice şi situaţiile întâlnite în mod concret; 
- argumentarea enunţurilor; 
- definirea conceptelor de bază;  
- utilizarea corectă a termenilor de specialitate; 
- cunoştinţe generale de bază  necesare gestionării eficiente a bugetului de venituri şi cheltuieli al 

familiei: globalizare, piaţă financiară, instituţii financiare, intermediere financiară, valută, curs 
valutar, devalorizare, inflaţie, costul capitalului, securitizare, economisire, depozit, bursă, acţiune, 
obligaţiune, titlu de stat, credit, leasing, asigurare, impozit, facilităţi fiscale, plan de pensie; 
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-  rezolvarea de probleme prin calcule matematice sau modelare; 
-  descrierea unor stări, sisteme, procese, fenomene pe baza calculelor şi indicatorilor rezultaţi cu  
   privire la curs valutar, dobândă şi inflaţie, costul capitalului, cursul acţiunilor şi obligaţiunilor; 
- capacitatea de a transpune în practică informaţiile dobândite; 
- abilităţi de cercetare, creativitate; 
- capacitatea de a realiza proiecte şi a le derula la termen şi în condiţiile stabilite; 
- obţinerea de cunoştinţe necesare profesiei de analist financiar sau mediator 

Competenţe 
transversale 

Cunoaştere şi înţelegere privind:  
- analiza şi sinteza, generalizarea şi concretizarea; 
- demonstrarea, organizarea şi planificarea; 
-  capacitatea de a soluţiona probleme; 

- interpretarea raportului dintre instruire-educare-acţiune-practică prin analiza vieţii economice şi 
influenţele pe care le are aceasta asupra finanţelor personale; 

- reacţia pozitivă la sugestii, cerinţe şi sarcini didactice;  
-  satisfacţia de a răspunde prin participarea activă la seminar; 
-  implicarea în activităţi ştiinţifice în legătură cu disciplina; 
-  capacitatea de a avea un comportament etic; 
-  capacitatea de a aprecia diversitatea ideilor şi concepţiilor precum şi multiculturalitatea; 
-   abilitatea de a colabora cu specialiştii din domeniu. 

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

Obiectivul general al disciplinei 

- însuşirea şi valorificarea conceptelor de bază din domeniu 
- formarea de capacităţi necesare pentru a putea cunoaşte caracteristicile sistemului 

financiar naţional şi internaţional în vederea gestionării optime a averii personale 
- înţelegerea rolului şi importanţei gestionării optime a valorilor unei gospodării 
individuale 

- obţinerea de cunoştinţe care duc la posibilitatea de a putea face comparaţie între 
diverse sisteme modalităţi de cheltuire şi investire a banilor, modalităţi şi tehnici 
de finanţare 

Obiectivele specifice 

Curs 

-cunoaşterea şi analiza critică a principalelor teorii privind finanţele şi finanţarea 
-definirea conceptelor de bază ca: sistem financiar, instituţii financiare, 

intermediere financiară, buget de venituri şi cheltuieli personae, curs de schimb, 
credit pe termen scurt, credit pe termen lung, acţiune, obligaţiune, securitizare, 
asigurare, pensie, impozit 

-utilizarea corectă a termenilor de specialitate 
-cunoaşterea tehnicilor şi mecanismelor pieţei financiar-valutare, a modalităţilor de 

echilibrare a bugetului personal 

Seminar 

 testarea capacităţii de a colecta date corecte  
 verificarea cunoştinţelor asimilate ca urmare a cursului şi  lucrărilor practice 

realizate la seminar cu privire la bugetul de venituri şi cheltuieli, tehnici de plată, 
piaţa valutară, costul capitalului, modalităţi şi tehnici de comparare a ofertelor de 
pe piaţa financiară 

 verificarea capacităţii de analiză şi sinteză  
 verificarea capacităţii de interpretare a rezultatelor cercetării 
 dezvoltarea capacităţii de a studia bibliografia reprezentativă pentru subiectul 

analizat 
  crearea de abilităţi de analist a pieţei financiare, abilitatea de a face comparaţii 

între diverse variate de investire în vederea maximizării valorii patrimoniului 
propriu 

 capacitatea de a colabora cu specialiştii din domeniu 
 

8. Conţinuturi 

Curs Nr. ore 
Metode de 

predare 
Observaţii 

Cap. 1 Planificarea financiară 
1.1. Planificarea de-a lungul etapelor de viaţă ale individului 
1.2. Etapele planificării financiare 
1.3. Prognoza evoluţia trezoreriei.Planul de trezorerie 
1.4. Rolul bugetului 
1.5. Sănătatea financiară 
1.6. Definiţia bilanţului personal 
1.7. Determinarea situaţiei nete personale 

4 
prelegere, 
expunere 

curs interactiv 
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Cap. 2 Investiţii financiare personale în România 
2.1. Piaţa financiară – structură şi caracteristici 
2.2. Comportamentul investitorilor 
2.3. Investiţia în depozite constituite la bănci 
2.4. Investiţia pe piaţa valutară 

4 
prelegere, 
expunere 

curs interactiv 
 

Cap. 3 Rolul creditului şi al leasingului în finanţele personale 
3.1. Piaţa creditului 
3.2. Credit şi creditare 
3.3. Creditele de nevoi personale 
3.4. Reglementări legislative privind creditele de nevoi personale 
3.5. Rolul şi locul leasingului în cadrul finanţelor personale 
3.6. Piaţa leasingului 
3.7. Finanţarea prin leasing versus finanţarea prin credit – avantaje şi 

dezavantaje 

6 
prelegere, 
expunere 

curs interactiv 
 

Cap. 4 Rolul şi locul consultanţei fiscale în finanţele personale 
4.1. Consiliere fiscală personală 
4.2. Cadrul legislativ. Formalităţi juridice şi administrative 
4.3. Obligaţiile fiscale ale persoanelor fizice 
4.4. Facilităţile fiscale 

4 
prelegere, 
expunere 

curs interactiv 
 

Cap. 5 Rolul şi locul asigurărilor de viaţă în cadrul finanţelor 
personale 

5.1. Noţiuni generale privind asigurările  
5.2. Cadrul legislativ al asigurărilor în România 
5.3. Asigurări de viaţă şi asigurări generale 
5.4. Asigurările de viaţă individuale 
5.5. Dinamica pieţei asigurărilor din România 

4 
prelegere, 
expunere 

curs interactiv 
 

Cap. 6 Rolul şi locul consilierii financiare în alegerea unui regim 
de pensii 

6.1. Planificarea pensionării 
6.2. Devalorizarea pensiei de către inflaţie 
6.3. Sistemul de pensii actual în România 
6.4. Pilonii de pensii din România 
6.5. Sistemul public de pensii 
6.6. Sistemul privat de pensii 
6.7. Calculul pensiilor 

6 
prelegere, 
expunere 

curs interactiv 
 

Bibliografie 
1. Brezeanu Petre, Finanţele personale în România, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2012  
2. Dobrescu, Smaranda, Şeitan, M., Pensii private, Editura Juridică, Bucureşti, 2005   
3.Făt C. M., Finanţe Internaţionale, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2011 
4.Fiţ Simona, Perspectivele sistemului românesc de pensii, Editura Mirton, 2009  
5. Halwood P.C., MacDonald R., International Money and Finance, 3rd.ed., Ed. Blackwell Publishing, 2000, reeditată 
2007 
6. Krugman, P., Obstfeld, M., International Economics. Theory and Policy, Pearson International Edition, 2010 
7. Mishkin, F. & Eakins, S., Financial Markets and Institutions 5th ed. Pearson Addison Wesley, 2006   
8. Moroşan Gheorghe, Produse şi servicii bancare,ediția a II A  Editura Pim, Iași, 2018 
9. Moroşan Gheorghe, Finanțe generale,  Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2017 
10. Priscariu M., Ursu S., Andrieş A., Pieţe şi instrumente financiare, Editura Univ. "Al. I. Cuza", Iaşi, 2008 
11. Stancu Ion, Finanţe ediţia a III-a – Pieţe financiare şi gestiunea portofoliului, Editura Economică, Bucureşti, 2005 
12. Stiglitz, J., Mecanismele globalizării, Editura Polirom, Iaşi, 2008  
13. Şeulean, Victoria, Sisteme de protecţie şi asigurări sociale, Editura Mirton, Timişoara, 2011 
14. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 
15. Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006 
16. Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 
17.Legea 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, completată şi republicată  
18.Legea 204/2006 privind pensiile facultative completată şi republicată  
19.Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, completată şi republicată 
20. Reuters* – Introducere în studiul pieţelor monetare şi valutare, Editura Economică, Bucureşti, 2004 
Bibliografie minimală 
1. Brezeanu Petre, Finanţele personale în România, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2012  
2. Mishkin, F. & Eakins, S., Financial Markets and Institutions 5th ed. Pearson Addison Wesley, 2006   
3. Priscariu M., Ursu S., Andrieş A., Pieţe şi instrumente financiare, Editura Univ. "Al. I. Cuza", Iaşi, 2008 
4. Moroşan Gheorghe, Finanțe generale,  Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2017 
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Aplicaţii (Seminar) Nr. 

ore 
Metode de predare Observaţii 

Planificarea de-a lungul etapelor de viaţă ale individului.Seminar 
introductiv.Importanţa şi rolul planificării financiare 

2 aplicaţii practice  

Investiţia în acţiuni 2 aplicaţii practice studiu de caz 
Economisirea prin intermediul depozitelor 2 aplicaţii practice studiu de caz 
Investiţia în valute 2 aplicaţii practice studiu de caz 
Investiţia pe piaţa de capital 2 aplicaţii practice studiu de caz 
Comparaţie pentru 8 bănci comerciale din România în ceea ce 
priveşte creditul de nevoi personale 

2 aplicaţii practice studiu de caz 

Credit imobiliar versus credit ipotecar pe exemplul unei bănci din 
România 

2 aplicaţii practice studiu de caz 

Produsele tradiţionale versus produsul de economisire-creditare în 
scop locativ – BCR Erste şi Raiffeisen Bank 

2 aplicaţii practice studiu de caz 

Creditarea studenţilor şi planul de economisire pentru studii 2 aplicaţii practice studiu de caz 
Moduri concrete de minimizare a sarcinii fiscale 2 aplicaţii practice studiu de caz 
Prezentarea produselor de asigurări de viaţă ale unei societăţi de 
asigurare din România 

2 aplicaţii practice studiu de caz 

Soluţii de asigurări de viaţă pe piaţa românească 2 aplicaţii practice studiu de caz 
Pensia privată facultativă în România 2 aplicaţii practice studiu de caz 
Aplicarea procesului de calculare a pensiilor în domeniul public 2 aplicaţii practice studiu de caz 
Bibliografie 
1. Brezeanu Petre, Finanţele personale în România, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2012  
2. Dobrescu, Smaranda, Şeitan, M., Pensii private, Editura Juridică, Bucureşti, 2005   
3.Făt C. M., Finanţe Internaţionale, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2011 
4.Fiţ Simona, Perspectivele sistemului românesc de pensii, Editura Mirton, 2009  
5. Halwood P.C., MacDonald R., International Money and Finance, 3rd.ed., Ed. Blackwell Publishing, 2000, reeditată 
2007 
6. Krugman, P., Obstfeld, M., International Economics. Theory and Policy, Pearson International Edition, 2010 
7. Mishkin, F. & Eakins, S., Financial Markets and Institutions 5th ed. Pearson Addison Wesley, 2006   
8. Moroşan Gheorghe, Produse şi servicii bancare,ediția a II a  Editura Pim, Iași, 2018 
9.Moroşan Gheorghe, Finanțe generale,  Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2017 
10. Priscariu M., Ursu S., Andrieş A., Pieţe şi instrumente financiare, Editura Univ. "Al. I. Cuza", Iaşi, 2008 
11. Stancu Ion, Finanţe ediţia a III-a – Pieţe financiare şi gestiunea portofoliului, Editura Economică, Bucureşti, 2005 
12. Stiglitz, J., Mecanismele globalizării, Editura Polirom, Iaşi, 2008  
13. Şeulean, Victoria, Sisteme de protecţie şi asigurări sociale, Editura Mirton, Timişoara, 2011 
14. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 
15. Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006 
16. Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 
17.Legea 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, completată şi republicată  
18.Legea 204/2006 privind pensiile facultative completată şi republicată  
19.Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, completată şi republicată 
20. Reuters* – Introducere în studiul pieţelor monetare şi valutare, Editura Economică, Bucureşti, 2004 
Bibliografie minimală 
1. Brezeanu Petre, Finanţele personale în România, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2012  
2. Mishkin, F. & Eakins, S., Financial Markets and Institutions 5th ed. Pearson Addison Wesley, 2006   
3. Priscariu M., Ursu S., Andrieş A., Pieţe şi instrumente financiare, Editura Univ. "Al. I. Cuza", Iaşi, 2008 
4. Stancu Ion, Finanţe ediţia a III-a – Pieţe financiare şi gestiunea portofoliului, Editura Economică, Bucureşti, 2005 
5. Moroşan Gheorghe, Finanțe generale,  Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2017 
 

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

Mediul de afaceri privat precum şi sectorul public doreşte ca absolvenţii programului de studiu Finanţe trebuie să 
posede cunoştinţe privind finanţele personale. Rolul acestei discipline este de: 
  a familiariza studenţii cu termenii de specialitate din acest domeniu, 
  de a forma deprinderi privind analiza avantajelor diverselor forme de finanţare, de optimizarea activului familial, de 

a avea un comportament raţional cu privire la gestionarea patrimoniului 
 de a avea cunoştinţe specifice atunci când vor desfăşura activităţi de schimb valutar, finanţarea activităţii, apetit la 

risc, decizii financiare personale 
 de a furniza angajatorilor cele mai bune informaţii în domeniul finanţelor personale 
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  de a disimula aceste cunoştinţe în mediul în care vor activa 
 

10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din 
nota finală 

Curs 
Aprofundarea, cunoaşterea şi explicarea conceptelor şi a 
termenilor prezentaţi la curs 

Examen scris  
Nota minim 5 

60% 

Seminar 

Însuşirea şi înţelegerea noţiunilor prezentate în curs 
Capacitatea de a explica şi utiliza corect termenii, modul de 
calcul şi teoriile prezentate 
Capacitatea de a opera cu cunoştinţele asimilate 
 

Participare activă 
Evaluare continuă 
Test de verificare 
Prezenţa la seminarii 
Nota minim 5 

 
40% 

 
 
 

Standard minim de performanţă 
Standarde minime pentru nota 5: 
- însuşirea principalelor noţiuni, idei şi teorii privind finanţele personale 
- cunoaşterea problemelor de bază din domeniu 
- capacitatea de a face legătura dintre disciplină şi celelalte discipline 
Standarde pentru nota 10: 
- abilităţi, cunoştinţe certe şi profund argumentate 
- exemple analizate şi comentate 
- mod personal de abordare şi interpretare 
- parcurgerea bibliografiei 
- participare activă la seminare 
- înţelegerea problematicii finanţelor personale prin raportarea corectă la viaţa de zi cu zi, în contextul actual al 
dezvoltării economice 

 
Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

10.2018 Moroșan Gheorghe Moroșan Gheorghe 

                                                
Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

 Prof.univ. dr. Elena Hlaciuc 
 

Data avizării în Consiliul facultăţii Semnătura decanului 
 Prof.univ. dr. Carmen Eugenia Năstase 
 
 
 
 
 


