FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea „DANUBIUS” Galați
Științe Economice
Finanțe și Administrarea Afacerilor
Finanțe
Licenţă
Finanțe și Bănci

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităților de curs
2.3 Titularul activităților de seminar
2.4 Anul de studiu
I 2.5 Semestrul

Dreptul afacerilor
Lect. univ. dr. C-tin. TĂNASE
Lect. univ. dr. C-tin. TĂNASE
II
2.6 Tipul de evaluare
E

2.7 Regimul disciplinei2

Obl

3.1 Număr de ore pe săptămână
2
din care: 3.2 curs
1
3.3 seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de învățământ
28
din care: 3.5 curs
14 3.4 seminar / laborator
3.7 Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activități ( participare sesiuni comunicări ştiinţifice, proiecte de cercetare ş.a.)
3.8 Total ore de studiu individual
47
3.9 Total ore pe semestru
75
3.10 Numărul de credite
3

1
14
ore
20
14
10
1
2

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

4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum
4.2 de competențe

-

5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1 de desfășurare a cursului
5.2 de desfășurare a seminarului /
laboratorului

-

C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor și instrumentelor de natură financiară în
entitățile/organizațiile private și publice
C1.1 Identificarea și definirea conceptelor, teoriilor, metodelor și instrumentelor de natură financiară în
entitățile/organizațiile private și publice
C1.2 Explicarea și interpretarea conceptelor, teoriilor, metodelor și instrumentelor de natură financiară în
entitățile/organizațiile private și publice
C1.3 Aplicarea conceptelor, procedeelor şi metodelor folosite în contabilitatea entității/organizaţiei pentru
înregistrarea operaţiunilor economice

Competențe
transversale

Competențe
profesionale

6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face parte
disciplina.)

1
2

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă
1

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice


Disciplina Dreptul afacerilor are ca obiectiv general formarea unei
atitudini ştiinţifice cu privire la principalele instituţii juridice specifice
acestei ramuri de drept, înţelegerea principiilor generale care direcţionează
activitățile din domeniul afacerilor.

cunoaşterea noţiunilor specifice dreptului civil și, implicit, ale
dreptului afacerilor;

explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a
conţinuturilor teoretice şi practice ale acestei discipline;

cunoaşterea principiilor pe baza cărora se derulează activitățile în
domeniul afacerilor;

capacitatea de a interpreta normele de drept în raport cu situaţiile
concrete;

utilizarea adecvată a noţiunilor specifice dreptului afacerilor;

participarea la luarea unor decizii cu referire la situaţii reale sau
imaginare, prin asumarea de responsabilităţi specifice domeniului
afacerilor;

participarea la identificarea unor soluţii pentru probleme legate de
domeniul afacerilor.

8. Conținuturi
8.1 Curs
Cursul I. Noțiunim generale de drept - 2 ore
Cursul II-III. Afacerile ca ativități de producție, comerciale sau
prestări de servicii - 4 ore
Cursul IV-V. Categorii de afaceriști - 4 ore
Cursul VI-VII. Tipuri de contracte folosite în afaceri - 4 ore

Metode de predare
prelegerea, dezbaterea unor texte de
lege
prelegerea, dezbaterea unor texte de
lege
prelegerea, dezbaterea unor texte de
lege
prelegerea, dezbaterea unor texte de
lege, rezolvarea unor speţe

Observații

Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi
- Ceterchi, I., Craiovan, I. (1998). Introducere în teoria generală a dreptului. București. Ed. All.
- Cărpenaru, S. (2012). Tratat de drept comercial român. Conform noului Cod civil. București. Ed.
Universul Juridic.
- Drăgan, J. (2009). Dreptul afacerilor. București. Ed. Fundația România de mâine.
- Cristea, S.L. (2008). Dreptul afacerilor, pentru învățământul superior economic. București. Ed.
Universitară.
- Nistor , V., Nistor, L. (2007). Dreptul afacerilor. Galați. Ed. Fundației Academice ”Danubius.”
Bibliografie de elaborare a cursului
- Ceterchi, I., Craiovan, I. (1998). Introducere în teoria generală a dreptului. București. Ed. All.
- Bergel, Jean Louis (1989). Theorie generale du droit. Paris. Dalloz.
- Cărpenaru, S. (2012). Tratat de drept comercial român. Conform noului Cod civil. București. Ed.
Universul Juridic.
- Drăgan, J. (2009). Dreptul afacerilor. București. Ed. Fundației România de mâine.
- Cristea, S.L. (2008). Dreptul afacerilor, pentru învățământul superior economic. București. Ed.
Universitară.
- Horiou, Andre (1968). Droit constitutionel. Paris. f.e.
- Nistor, V., Nistor, L. (2007). Dreptul afacerilor. Galați. Ed. Fundației Academice ”Danubius.”
- Pătulea, V., Turianu, C. (1994). Curs rezumat de dreptul afacerilor. București. Ed. Scriptor.
- Popescu, T.R. (1976). Dreptul comerțului internațional. București. Ed. Didactică și Pedagogică.
Ungureanu, C.T. (2002). Dreptul european privat al afacerilor. Iași. Ed. Junimea.
8.2 Seminar / laborator
Metode de predare
Observații
-Definiția dreptului afacerilor și principiile acestuia - 2 ore
-Izvoarele dreptului afacerilor - 2 ore
-Categorii de afaceriști - 2 ore
-Fondul de afaceri - 2 ore
-Auxiliarii afacerilor - 2 ore
-Obligațiile în afaceri. Tipuri de contracte folosite în afaceri.
Titlurile de credit ca mijloace de plată – 4 ore
2

Bibliografie
Ceterchi, I., Craiovan, I. (1998). Introducere în teoria generală a dreptului. București. Ed. All.
Cărpenaru, S. (2012). Tratat de drept comercial român. Conform noului Cod civil. București. Ed. Universul
Juridic.
Drăgan, J. (2009). Dreptul afacerilor. București. Ed. Fundația România de mâine.
Cristea, S.L. (2008). Dreptul afacerilor, pentru învățământul superior economic. București. Ed. Universitară.
Nistor , V., Nistor, L. (2007). Dreptul afacerilor. Galați. Ed. Fundației Academice ”Danubius.”
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului


Participarea la identificarea unor soluţii pentru probleme din domeniul afacerilor.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

Frecvenţă, parcurgerea
bibliografiei, cunoaşterea
informaţiei predate la curs
10.5 Seminar / laborator
Frecvenţă, elaborarea unor
referate, teme de casă, teste,
participarea la dezbateri la seminar
10.6 Standard minim de performanță
10.4 Curs




10.2 Metode de evaluare
Examen scris
Evaluare continuă

10.3 Pondere
din nota finală
70%

30%

cunoaşterea în proporţie de 60 % a informaţiei predate la curs;
activitate la seminar de 50 %.

Data completării
1.09.2019

Semnătura titularului de curs
Lect. univ. dr. C-tin. Tănase

Data avizării în departament
10.09.2019

Semnătura titularului de seminar
Lect. univ. dr. C-tin. Tănase
Semnătura directorului de departament
Lect.univ.dr. Pușcaciu Rose Marie
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FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Facultatea / Departamentul
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea „DANUBIUS” Galați
Științe Economice
Finanțe și Administrarea Afacerilor
FINANȚE
licență
FINANȚE ȘI BĂNCI

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităților de curs
2.3 Titularul activităților de seminar
2.4 Anul de studiu
I 2.5 Semestrul

MACROECONOMIE
Prof.univ.dr. Florin-Dan Pușcaciu
Lect.univ.dr. Gina Ioan
II
2.6 Tipul de evaluare
E 2.7 Regimul disciplinei2

Obl.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de învățământ
56
din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar / laborator
3.7 Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activități
3.8 Total ore de studiu individual
94
3.9 Total ore pe semestru
150
3.10 Numărul de credite
6

2
28
ore
30
30
30
2
2

4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum

4.2 de competențe



Microeconomie
C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor și instrumentelor de natură
financiară în entitățile/organizațiile private și publice
C1.1 Identificarea și definirea conceptelor, teoriilor, metodelor și instrumentelor de natură
financiară în entitățile/organizațiile private și publice
C1.2 Explicarea și interpretarea conceptelor, teoriilor, metodelor și instrumentelor de natură
financiară în entitățile/organizațiile private și publice
C2. Culegerea, analiza și interpretarea de date și informații referitoare la probleme
economico-financiare
C2.1 Identificarea și definirea metodelor, tehnologiilor și instrumentelor de culegere, analiză și
interpretare a datelor referitoare la o problemă economico-financiară
C2.2 Explicarea metodelor, tehnicilor și instrumentelor de culegere, analiză și interpretare a
datelor referitoare la o problemă economico-financiară

5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1 de desfășurare a cursului
5.2 de desfășurare a seminarului /
laboratorului




sală de curs dotată cu proiector și acces la internet
sală de seminar dotată cu proiector și acces la Internet

6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face parte
disciplina.)

1
2

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă
1

Competențe profesionale
Competențe
transversale

C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor și instrumentelor de natură financiară în
entitățile/organizațiile private și publice
C1.1 Identificarea și definirea conceptelor, teoriilor, metodelor și instrumentelor de natură financiară în
entitățile/organizațiile private și publice
C1.2 Explicarea și interpretarea conceptelor, teoriilor, metodelor și instrumentelor de natură financiară în
entitățile/organizațiile private și publice
C2. Culegerea, analiza și interpretarea de date și informații referitoare la probleme economicofinanciare
C2.1 Identificarea și definirea metodelor, tehnologiilor și instrumentelor de culegere, analiză și interpretare a
datelor referitoare la o problemă economico-financiară
C2.2 Explicarea metodelor, tehnicilor și instrumentelor de culegere, analiză și interpretare a datelor referitoare
la o problemă economico-financiară

Nu este cazul

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

Aprofundarea cunoștintelor caracteristice economiei naționale și asimularea
noțiunilor necesare viitorilor specialisti care vor acționa în mediul
macroeconomic.
- Cunoașterea modului de calcul al indicatorilor macroeconomici
- Cunoașterea categoriilor de venituri și modalitățile de formare a acestora
- Asimilarea conceptul de șomaj, formele și mijloacele de reducere a
acestora
- Înțelegerea conceptul de inflație, sursele apariției acesteia și modalitățile
de control
- Realizarea corelației dintre șomaj și inflație
- Înțelegerea principiilor multiplicatorului și al accelaratorului
- Dobândirea noțiunilor de creștere economică și dezvoltare economică
- Însușirea noțiunilor de consum, nivel de trai, calitate a vieții, bunăstare
- Cunoașterea principalelor modele de creștere economică
- Înțelegerea procesului de ciclicitate a activității economice
- Înțelegerea conceptului de economie mondială, piață mondială și circuit
economic internațional
- Cunoașterea noțiunii de comerț exterior.

8. Conținuturi
8.1 Curs
Metode de predare
Observații
Curs 1: Indicatorii macroeconomici (2 ore)
Curs 2: Indicatorii macroeconomici (2 ore)
Curs 3: Piata bunurilor la nivel macroeconomic (2
Predarea cunoştinţelor se face
ore)
în conformitate cu strategiile
Curs 4: Piata bunurilor la nivel macroeconomic (2
actuale, folosind elemente
ore)
novatoare – slide-uri,
Curs 5: Venitul, consumul si investitiile (2 ore)
Prelegere în sistem interactiv
platforma Danubius on-line,
Curs 6: Venitul, consumul si investitiile (2 ore)
dialog, analize, comparații,
Curs 7: Piata monetara (2 ore)
exemplificări s.a., cu scopul
Curs 8: Piata monetara (2 ore)
de a realiza o centrare pe
Curs 9: Piata muncii (2 ore)
student și pe rezultatele
Curs 10: Piata muncii (2 ore)
învățării
Curs 11: Ciclicitatea (2 ore)
Curs 12: Ciclicitatea (2 ore)
Curs 13: Comertului international (2 ore)
Curs 14: Comertului international (2 ore)
Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi

Pușcaciu, F.D. (2010). Macroeconomie, Curs ID, Editura Universitara Danubius
Bibliografie de elaborare a cursului

Pușcaciu, F.D. (2010). Macroeconomie, Curs ID, Editura Universitara Danubius
2


Pușcaciu, F.D. (2002). Economie politică, Editura Omnia Uni S.A.S.T, Brasov

Ciucur D. și colab. (2004). Economie, Editura Tribuna Economica, Bucuresti

Samuelson, P. (2000). Economie politică, Editura Teora, București
8.2 Seminar / laborator
Metode de predare
Observații
Seminar 1: Indicatorii macroeconomici - aplicatii (2
ore)
Seminar 2: Determinarea PIB real si nominal aplicatii (2 ore)
Seminar 3: Piata bunurilor la nivel macroeconomic –
aplicatii (2 ore)
Seminar 4: Piata bunurilor la nivel macroeconomic –
aplicatii pe baza datelor din economia Romaniei (2
ore)
Seminar 5: Venitul ,consumul si investitiile - aplicatii
(2 ore)
Scop: Centrare pe student și
Seminar 6: Venitul, consumul si investitiile - aplicatii
Aplicații în sistem interactiv
pe rezultatele învățării
pe baza datelor din economia Romaniei (2 ore)
Seminar 7: Piata monetara – aplicatii (2 ore)
Seminar 8: Piata monetara investitiile aplicatii pe baza
datelor din economia Romaniei (2 ore)
Seminar 9: Piata muncii – aplicatii (2 ore)
Seminar 10: Piata muncii-aplicatii pe baza datelor din
economia Romaniei (2 ore)
Seminar 11: Ciclicitatea – aplicatii (2 ore)
Seminar 12: Ciclicitatea-aplicatii pe baza datelor din
economia mondiala (2 ore)
Seminar 13: Comertul international – aplicatii (2 ore)
Seminar 14: Comertul international aplicatii pe baza
datelor din economia Romaniei (2 ore)
Bibliografie

Pușcaciu, F.D. (2010). Macroeconomie, Curs ID, Editura Universitara Danubius

Pușcaciu, F.D. (2002). Economie politică, Editura Omnia Uni S.A.S.T, Brasov

Ciucur D. și colab. (2004). Economie, Editura Tribuna Economica, Bucuresti

Samuelson, P. (2000). Economie politică, Editura Teora, București
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului



Înzestrarea absolvenților cu un instrumentar vast de prelucrare, abstractizare a realităților economice
Oferirea de soluții concrete unor probleme de natură economică folosind tehnici moderne de analiza

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de
evaluare
examinare finală

10.3 Pondere
din nota finală
70%

Cunoaşterea și utilizarea adecvată a noţiunilor specifice
disciplinei, stăpânirea proceselor și a fenomenelor
caracteristice disciplinei. Parcurgerea bibliografiei.
10.5 Seminar /
Frecvență, implicare activă în cadrul seminariilor,
evaluare continuă
30%
laborator
dezbateri
10.6 Standard minim de performanță
 Cunoaşterea şi utilizarea noţiunilor specifice disciplinei, explicarea şi interpretarea corectă a unor idei specifice
acesteia, precum şi proiecte teoretice şi/sau practice de aplicare a noţiunilor specifice
10.4 Curs

Data completării
1.09.2019

Semnătura titularului de curs
Prof. univ.dr. Pușcaiu Florin-Dan

Data avizării în departament
10.09.2019

Semnătura titularului de seminar
Lect. univ. dr. Ioan Gina
Semnătura directorului de departament
Lect. univ. dr. Rose-Marie Pușcaciu
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FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii
1.7 Forma de învăţământ
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităților de curs
2.3 Titularul activităților de seminar
2.4 Anul de studiu
1 2.5 Semestrul

Universitatea „DANUBIUS” Galați
Științe Economice
Finanțe și Administrarea Afacerilor
Finanțe
Licență
Finanțe și Bănci
Învăţământ cu Frecvenţă

Informatică economică
Lector univ.dr. Laura Danilescu
Lector univ.dr. Laura Danilescu
II
2.6 Tipul de evaluare
E 2.7 Regimul disciplinei2

DO/DF

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Total ore din planul
56 din care: 3.2
28 3.3
3.4
28
de învățământ
Curs
Seminar
Laborator
3.6 Distribuția fondului de timp pentru studiu individual suplimentar
Studiul individual după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminar,activităţi aplicative asistate, laboratoare, teme, referate, portofolii, teste și eseuri
Examinări
Alte activități
3.7 Total ore de studiu individual suplimentar
69
3.8 Total ore pe semestru
125
3.9 Numărul de credite
5

3.5 P
ore
25
20
15
9

4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum
4.2 de competențe

Competențe digitale dobândite în ciclul preuniversitar și certificate prin examenul de Bacalaureat
sau ECDL

5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1 de desfășurare a SI
5.2 de desfășurare a seminarului /
laboratorului




Conexiune Internet
Sală de laborator dotată cu calculatoare, rețea, legătură la Internet,
soft dedicat pentru programare

Competențe
profesionale

C2 Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme economico-financiare
C2.1 Identificarea şi definirea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a
datelor referitoare la o problemă economico-financiară
C2.2 Explicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor referitoare
la o problemă economico-financiară
C2.4 Identificarea criteriilor de selecţie şi aplicarea variantei adecvate pentru culegerea şi analiza datelor
economico- financiare

Competențe
transversale

6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face parte
disciplina.)

Nu este cazul

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
1
2

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă

1/3

Cod: FR-02-Ed3-R0-F2



7.1 Obiectivul
general al
disciplinei
7.2 Obiectivele
specifice





Cunoaşterea componentelor unui calculator electronic (PC) și formarea abilităţilor practice
în lucrul cu calculatorul utilizând sistemul de operare WINDOWS și pachetul Open Office
Cunoașterea noțiunilor de informație, informatică și sisteme informaționale
Însușirea cunoștințelor teoretice și practice privitoare la structura calculatorului electronic
Însuşirea cunoştinţelor teoretice şi formarea deprinderilor practice privind rezolvarea
aplicaţiilor ce necesită calcul tabelar, utilizând OpenOffice Calc

8. Conținuturi
8.1 Curs
Nr.ore
Metode de predare
Observații
Expunerea:descrierea,
Curs 1-2 Tehnologia informației
Predarea noțiunilor in
Informaţie; Date; Prelucrarea datelor; Scopul
explicația, prelegerea.
cadrul orelor de
prelucrării electronice a informaţiilor; Organizarea
Postarea structurii
seminar se face in
4
datelor; Stocarea datelor (fişiere); Comunicaţii de date
laboratoarelor la
conformitate cu
şi multimedia; Prelucrarea informaţiei: expresii
;
strategiile actuale
secțiunea Syllabus pe
operatori; tipuri de expresii
platforma de învățământ utilizând elemente de
noutate
Curs 3-4 Program de calcul tabelar pentru
si lucru colaborativ
(prezentări/diapozitive
prelucrarea datelor din domeniul economic
Danubius Online
integrate in platforma
Elementele de bază ale aplicației de calcul tabelar;
4
Conversația: in cadrul
Crearea tabelelor în OpenOffice Calc; Proiectarea
de învățământ si lucru
orelor de seminar se
colaborativ Danubius
tabelului; Formule pentru calcule matematice de bază
utilizează dialogul,
dezbaterea, conversațiile Online) in vederea
Curs 5-6 Program de calcul tabelar pentru
de fixare si consolidare a îndeplinirii reperului
prelucrarea datelor din domeniul economic
4
principal al procesului
Diagrame (grafice) în OpenOffice Calc; Sortarea
noțiunilor prezentate.
Bologna unde
datelor din tabele; Filtrarea datelor din tabele
Problematizarea:
învățământul este
utilizarea instrumentelor
Curs 7-8 Funcții specializate pentru calcule
centrat pe student si
si tehnicii de calcul in
economice
pe rezultatul învățării.
vederea întocmirii
Totalizarea valorilor numerice din domenii; Funcţii
4
sarcinilor cerute din
referitoare la dată şi oră; Funcţii referitoare la şiruri de
cadrul orelor de seminar.
caractere; Funcţii matematice şi trigonometrice
Simularea unor cereri
Curs 9-10 Funcții specializate pentru calcule
privind întocmirea unor
economice
4
documente in timpul
Funcţii statistice; Funcţii logice; Funcţii de căutare;
stabilit cu scopul
Funcţii de informare; Funcţii financiare
verificării cunoștințelor
Curs 11-12 Baze de date nerelaționale și rapoarte
dobândite.
Lucrul cu baze de date nerelaţionale (liste) ; Sortarea
4
Descoperirea:
articolelor; Filtrarea automată; Validarea datelor
descoperirea
Curs 13-14 Baze de date nerelaționale și rapoarte
experimentala sau prin
Rapoarte; Totaluri şi subtotaluri; Consolidarea datelor
documentare cat si cea
Formatarea condiţionată; Probleme din domeniul
4
dirijata sau independenta
economic rezolvate cu ajutorul programelor de calcul
a unor noțiuni sau
tabelar
fundamente in cadrul
8.2 Seminar/Laborator
Nr.ore
orelor de seminar
Laborator 1: Prezentarea aplicației OpenOffice Calc
2
Laborator 2: Proiectarea tabelelor
2
Laborator 3: Formule pentru calcule matematice
2
Laborator 4: Proiectarea diagramelor
2
Laborator 5: Sortarea și filtrarea datelor
2
Laborator 6: Funcţii referitoare la dată şi oră
2
Laborator 7: Funcţii referitoare la şiruri de caractere
2
Laborator 8: Funcţii matematice şi trigonometrice
2
Laborator 9: Funcţii statistice
2
Laborator 10: Funcţii logic
2
Laborator 11: Funcţii de căutare
2
Laborator 12: Funcţii de informare
2
Laborator 13: Funcţii financiare
2
Laborator 14: Consolidarea datelor. Formatarea
2
condiționată
Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi
- Danilescu, L., Informatică economică. - Curs, Galați, Editura Universității Danubius, 2016
Bibliografie de elaborare a suportului de studiu
 Holtt, J.A.; Kottas, J.F.;Max,G. – Cases and applications in Excel - S.U.A., Editura Irwin, 2016
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Prelipceanu, Cristina (coord.). Excel în business. București: Editura Universitară, 2006
Banciu, D.- Informatizarea structurilor infodocumentare, București, Publica, 2014
Manolea, A., Prelucrarea informatizată a datelor. Note de curs, București, Ed. Top Form, 2016
PETRE, M.C.N. -Informația – factor esențial al globalizării, București. E.U.N.A. Carol I, 2012
Radu, Valentin – Globalizarea sistemelor informaţionale financiar-contabile - Târgovişte, Editura
Bibliotheca, 2009

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conținutul disciplinei este în concordanță cu discipline similare predate în alte centre universitare din țară și străinătate.
Pentru a ține cont de cerințele pieței muncii conținutul disciplinei este adaptat în permanență, tinându-se cont de
produsele software utilizate în firme.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.4 Evaluare finală
10.5 Seminar / laborator

Se evaluează răspunsurile
Frecvenţă, elaborarea unor
referate, teme de casă, teme de
control, teste, joc de rol,
participarea la dezbateri la seminar
10.6. Proiecte
Susținere proiect/lucrări practice
10.7 Standard minim de performanță
 cunoaşterea în proporţie de 50% a informaţiei transmise;
 activitate la seminar de 50 %.
Data completării
1.09.2019

Semnătura titularului de curs
Lect. Univ.dr. Laura Danilescu

Data avizării în departament
10.09.2019

10.2 Metode de evaluare
Examen scris
Evaluare continua

10.3 Pondere
din nota finală
20%
30%

Evaluare continua

50%

Semnătura titularului de seminar
Lect. Univ.dr Laura Danilescu
Semnătura directorului de departament
Lect. Univ.dr. Rose-Marie Pușcaciu
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FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Facultatea /
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea „DANUBIUS” Galați
ŞTIINŢE ECONOMICE
Finanțe și Administrarea Afacerilor
Finanţe
Licenta
Finanțe și Bănci

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităților de curs
2.3 Titularul activităților de seminar
2.4 Anul de studiu
I 2.5 Semestrul

FINANȚE PUBLICE
Conf.univ.dr. Alina Cristina Nuta
Asist.univ.dr. Florentin-Emil Tanasă
II
2.6 Tipul de evaluare
E 2.7 Regimul disciplinei2

Obl.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de învățământ
56
din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar / laborator
3.7 Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activități
3.8 Total ore de studiu individual
69
3.9 Total ore pe semestru
125
3.10 Numărul de credite
5

2
28
ore
25
15
20
2
4
3

4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum
4.2 de competențe



Microeconomie, Macroeconomie
C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor și instrumentelor de natură
financiară în entitățile/organizațiile private și publice
C1.1 Identificarea și definirea conceptelor, teoriilor, metodelor și instrumentelor de natură
financiară în entitățile/organizațiile private și publice
C1.2 Explicarea și interpretarea conceptelor, teoriilor, metodelor și instrumentelor de natură
financiară în entitățile/organizațiile private și publice
C2. Culegerea, analiza și interpretarea de date și informații referitoare la probleme
economico-financiare
C2.1 Identificarea și definirea metodelor, tehnologiilor și instrumentelor de culegere, analiză și
interpretare a datelor referitoare la o problemă economico-financiară
C2.2 Explicarea metodelor, tehnicilor și instrumentelor de culegere, analiză și interpretare a
datelor referitoare la o problemă economico-financiară

5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1 de desfășurare a cursului
5.2 de desfășurare a seminarului /
laboratorului




sală de curs dotată cu videoproiector
sală de seminar dotată cu videoproiector și acces la Internet

6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face parte
disciplina.)

1
2

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă
1

Competențe
profesionale
Competențe
transversale

C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor și instrumentelor de natură financiară în
entitățile/organizațiile private și publice
C1.1 Identificarea și definirea conceptelor, teoriilor, metodelor și instrumentelor de natură financiară în
entitățile/organizațiile private și publice
C1.2 Explicarea și interpretarea conceptelor, teoriilor, metodelor și instrumentelor de natură financiară în
entitățile/organizațiile private și publice

Nu este cazul

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul
general al
disciplinei

7.2 Obiectivele
specifice

Disciplina îşi propune iniţierea studenţilor din anul I de la Facultatea de Științe Economice,
specializarea FB, în studiul principalelor concepte din domeniul finanţelor publice.
Conţinutul disciplinei contribuie la realizarea unei formări la nivel superior a studentului şi
economistului în general, asigurându-i pregătirea teoretică în sfera fenomenelor specifice
finanţelor publice în economia de piaţă, precum şi elemente de practică prin însuşirea tehnicilor
de derulare a mecanismelor financiare, care îşi pun amprenta pe activitatea fiecărei societăţi
comerciale şi instituţii, a fiecărui individ şi a unui stat în ansamblul său.
 cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice finanţelor publice;
 înţelegerea fenomenelor economico - financiare actuale, prin comparaţii, exemplificări, studii
de caz, dialog, joc de rol
 cunoaşterea legislaţiei în domeniu şi a cerinţelor armonizării cu legislaţia şi practicile
europene
 capacitatea de a aplica teoria în situaţii noi, prin însuşirea practicilor, tehnicilor şi
metodologiilor concrete privind cheltuielile publice, impozitele, taxele.
 explicarea şi interpretarea ideilor si deciziilor specifice domeniului finanţelor publice;
 formarea şi dezvoltarea abilităţilor de analiză şi operare cu noţiunile specifice disciplinei;
 utilizarea unor metode şi tehnici de aplicare a elementelor dobândite;
 realizarea unor analize comparative, în timp şi spaţiu;
 valorificarea cunoştinţelor teoretice în diverse exerciţii aplicative desfăşurate pe parcursul
semestrului pe baza dezbateri, studii de caz, dialog constructiv; joc de rol, explicaţii

8. Conținuturi
8.1 Curs
Curs 1. Rolul şi dimensiunile sectorului public
Analiza pozitiva si normativa asupra rolului guvernului
Dimensiunea sectorului public (2 ore)
Curs 2. Concepte privind finanțele publice si funcțiile lor
Etimologie şi delimitări conceptuale
Fundamentul economic al finanţelor publice
Funcţiile finanţelor publice (2 ore)
Curs 3. Bunurile publice si externalitatile
Definirea si clasificarea bunurilor publice
Externalitatile. Analiza cost-beneficiu (2 ore)
Curs 4. Sistemul cheltuielilor publice
Concept şi conţinut. Caracterizarea generala a cheltuielilor publice
Clasificarea cheltuielilor publice (2 ore)
Curs 5. Sistemul cheltuielilor publice
Factorii de influenţă asupra evoluţiei cheltuielilor publice
Educatia. Asigurari si protectie sociala (2 ore)
Curs 6. Sistemul resurselor financiare publice
Noţiune şi structură
Analiza globala a resurselor financiare publice (2 ore)
Curs 7. Sistemul resurselor financiare publice
Impozitarea si redistribuirea veniturilor (2 ore)
Eficienta si echitate in impozitare
Principii de impozitare
Curs 8. Sistemul resurselor financiare publice

Metode de predare

Prelegerea, explicația,
jocul de rol, interpretarea
unor decizii financiare
publice, conversaţia,
problematizarea,
descoperirea

Observații

Predarea
cunoştinţelor se face
în conformitate cu
strategiile actuale,
folosind elemente
novatoare – slide-uri,
platforma Danubius
on-line, dialog,
analize, comparații,
exemplificări s.a., cu
2

Impozite directe şi indirecte: trăsături şi forme (2 ore)
scopul de a realiza o
centrare pe student și
Curs 9. Bugetul public. Procesul bugetar.
pe rezultatele
Aspecte generale
învățării
Principii bugetare (2 ore)
Curs 10. Bugetul public. Procesul bugetar.
Procesul bugetar (2 ore)
Curs 11. Echilibrul financiar
Echilibrul financiar. Datoria publica (2 ore)
Curs 12. Analiza sistemului de cheltuieli si de venituri publice din
Romania
Politica de cheltuieli publice din Romania (2 ore)
Curs 13. Analiza sistemului de cheltuieli si de venituri publice din
Romania
Politica procurare a resurselor bugetare din Romania (2 ore)
Curs 14. Analiza sistemului de cheltuieli si de venituri publice din
Romania
Echilibrul bugetar si mix-ul de politici (2 ore)
Bibliografie
- Dragomir, G., Finanţe publice, Ed. Fundaţiei Academice “Danubius” Galaţi, 2007
- Filip, G., Finanţe publice, Editura Junimea, Iaşi, 2002
- Gayer, T& Rosen, H.S., Public Finance, McGraw-Hill Higher Education; 9 edition (1 Jan 2010)
- Grigorie-Lăcrița, N. (coord.) - Fiscalitate 2015. Probleme și soluții la practica fiscală, București, Tribuna Economică,
2015
- Harvey S. Rosen, Ted Gayer, Public Finance, ninth Edition (New York: McGraw- Hill/Irwin, 2010)
- Hillman, A.L., Public Finance and Public Policy, Cambridge University Press, New York, 2009
- Lee, R., Johnson, R., Joyce, P., Public Budgeting Systems, 8th edition, Jones and Barlett Publishers, 2008
- Mosteanu, T - Finante publice - Note de curs si aplicatii pentru seminar, Editia a III -a revizuita, Editura Universitara,
2011
- Musgrave, R&P., Public finance in theory and practice, McGraw Hill Book Company, New York, 1989
- Nuta, F&A., Implicaţiile socio-economice ale politicilor fiscal-bugetare, Editura Europlus, Galaţi, 2009
- Nuta, A., Finante publice, Editura Zigotto, Galati, 2012
- Stiglitz, J.E., Economics of the Public Sector, Third Edition, W.W. Norton & Co., New York, 2000
- Ţâţu, Lucian ş.a. Impozite, taxe şi contribuţii: termene, documente, proceduri. Bucureşti: Editura C.H. Beck, 2011
- Vacarel, I., Finanţe publice – E.D.P., Bucureşti, 2007
- Vintilă, N. - Fiscalitatea aplicată și elemente de management fiscal. București, C.H. Beck , 2013
- https://ec.europa.eu/taxation_customs/economic-analysis-taxation/taxes-europe-database-tedb_en
- https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/taxation_trends_report_2018.pdf
- https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/taxation_trends_report_2017.pdf
- Revista Finanţe publice şi contabilitate,
- Revista Finanţe publice şi contabilitate,
- Revista Curierul fiscal,
- Revsita Tribuna Economică,
- Revista EuroEconomica, Univ. “Danubius” Galaţi, Facultatea de Ştiinţe Economice,
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu actualizări si Codul de procedura fiscala
- Legea 500/2002 privind finanțele publice
- Monitorul Oficial al României,
- Rapoarte, analize, statistici, executii de buget, strategii ale Ministerului finantelor publice, Eurostat, Ministerului
muncii, INSSE, UNCTAD etc.
8.2 Seminar / laborator
Metode de predare
Observații
Seminar 1.
- Raţionamentele economice ale intervenţiei sectorului public:
eficienţa şi eşecul pieţei; Natura şi dimensiunile intervenţiilor
sectorului public. (2 ore)
Seminar 2.
- Funcţiile finanţelor publice (2 ore)
Seminar 3.
- Bunuri publice. Externalităţi. Politici publice (2 ore)
Seminar 4.
- Categoriile şi rolul cheltuielilor publice (2 ore)
Analiza, modelarea
Seminar 5.
logico-econometrica,
- Fiscalitatea. Sistemul fiscal. Principiile impozitării (2 ore)
studiul comparativ,
Scop: Centrare pe
Seminar 6.
referatul,
documentarea,
student și pe
- Impozitarea venitului, bogăţiei, consumului. Impozitele şi mediul
joc
de
rol,
studiul
de
caz,
rezultatele
învățării
(2 ore)
3

Seminar 7.
metoda activitatii pe
- Impozitarea venitului, bogăţiei, consumului. Impozitele şi mediul
grupe, dezbaterea
(2 ore)
Seminar 8.
- Buget şi proces bugetar (2 ore)
Seminar 9.
- Buget şi proces bugetar (2 ore)
Seminar 10.
- Echilibru financiar. Datorie publică (2 ore)
Seminar 11.
- Finanţe publice locale: resurse, cheltuieli, transferuri, finanţarea
deficitelor (2 ore)
Seminar 12.
- Analiza sistemului de cheltuieli si de venituri publice din
Romania. Politica de cheltuieli publice din Romania (2 ore)
Seminar 13.
- Analiza sistemului de cheltuieli si de venituri publice din
Romania. Politica procurare a resurselor bugetare din Romania (2
ore)
Seminar 14.
- Analiza sistemului de cheltuieli si de venituri publice din
Romania. Echilibrul bugetar si mix-ul de politici (2 ore)
Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi
- Dragomir, G., Finanţe publice, Ed. Fundaţiei Academice “Danubius” Galaţi, 2007
- Filip, G., Finanţe publice, Editura Junimea, Iaşi, 2002
- Mosteanu, T - Finante publice - Note de curs si aplicatii pentru seminar, Editia a III -a revizuita, Editura Universitara,
2011
- Vacarel, I., Finanţe publice – E.D.P., Bucureşti, 2008
- Nuţă A. C Nuţă F. M.,.,(2013) Finante publice, Ediţie revizuită şi adăugită, Editura Universitară Danubius, Galaţi,
Bibliografie de elaborare a cursului
- Dragomir, G., Finanţe publice, Ed. Fundaţiei Academice “Danubius” Galaţi, 2007
- Filip, G., Finanţe publice, Editura Junimea, Iaşi, 2002
- Gayer, T& Rosen, H.S., Public Finance, McGraw-Hill Higher Education; 9 edition (1 Jan 2010)
- Grigorie-Lăcrița, N. (coord.) - Fiscalitate 2015. Probleme și soluții la practica fiscală, București, Tribuna Economică,
2015
- Harvey S. Rosen, Ted Gayer, Public Finance, ninth Edition (New York: McGraw- Hill/Irwin, 2010)
- Hillman, A.L., Public Finance and Public Policy, Cambridge University Press, New York, 2009
- Lee, R., Johnson, R., Joyce, P., Public Budgeting Systems, 8th edition, Jones and Barlett Publishers, 2008
- Mosteanu, T - Finante publice - Note de curs si aplicatii pentru seminar, Editia a III -a revizuita, Editura Universitara,
2011
- Musgrave, R&P., Public finance in theory and practice, McGraw Hill Book Company, New York, 1989
- Nuta, F&A., Implicaţiile socio-economice ale politicilor fiscal-bugetare, Editura Europlus, Galaţi, 2009
- Stiglitz, J.E., Economics of the Public Sector, Third Edition, W.W. Norton & Co., New York, 2000
- Ţâţu, Lucian ş.a. Impozite, taxe şi contribuţii: termene, documente, proceduri. Bucureşti: Editura C.H. Beck, 2011
- Vacarel, I., Finanţe publice – E.D.P., Bucureşti, 2007
- Vintilă, N. - Fiscalitatea aplicată și elemente de management fiscal. București, C.H. Beck , 2013
- Revista Finanţe publice şi contabilitate, 2008-2011
- Revista Curierul fiscal, 2009-2011
- Revsita Tribuna Economică, 2011
- Revista EuroEconomica, Univ. “Danubius” Galaţi, Facultatea de Ştiinţe Economice, 2004-2013
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu actualizări
- Legea 500/2002 privind finanțele publice
- Monitorul Oficial al României, 2000-2016
- Rapoarte, analize, statistici, executii de buget, strategii ale Ministerului finantelor publice, Eurostat, Ministerului
muncii, INSSE, UNCTAD etc.
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Conţinutul disciplinei conduce la dezvoltarea capacitații de identificare, analiza si soluționare a unor probleme
financiare publice, facilitând adaptarea studenţilor la cerinţele pieţei muncii. În cadrul cursului vor avea loc întâlniri cu
reprezentanţi ai mediului de afaceri şi ai Instituţiilor publice specializate, în aşa fel încât studenţii să fie în permanent
contact cu problemele actuale şi cu viziunea specialiştilor din domeniul financiar.
10. Evaluare
4

Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Frecvenţă, parcurgerea
Examen scris
bibliografiei, cunoaşterea
informaţiei predate la curs
10.5 Seminar / laborator
Frecvenţă, elaborarea unor
Evaluare continua
referate, teme de casă, teste, joc de
rol, participarea la dezbateri la
seminar
10.6 Standard minim de performanță
 cunoaşterea în proporţie de 50% a informaţiei predate la curs;
 activitate la seminar de 50 %.
10.4 Curs

Data completării
1/ 09 /2019

Semnătura titularului de curs
Conf.univ.dr. Alina Cristina Nuta

Data avizării în departament
10/ 09 / 2019

10.3 Pondere
din nota finală
60%

40%

Semnătura titularului de seminar
Asist.univ.dr. Florentin-Emil Tanasă
Semnătura directorului de departament
Lect. univ. dr. Rose-Marie Puscaciu
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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii / Calificarea

UNIVERSITATEA “DANUBIUS” Galaţi
ŞTIINŢE ECONOMICE
FINANȚE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR
Finanțe
LICENŢĂ
Finanțe și Bănci

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de studiu
I
2.5 Semestrul

MARKETING
Lect. univ. dr. Bălău Mădălina
Lect. univ. dr. Bălău Mădălina
II
2.6 Tipul de evaluare
E 2.7 Regimul disciplinei2

Obl.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: curs
2
seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de învătământ
56
din care: curs
28 seminar / laborator
3.7 Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ( participare sesiuni comunicări ştiinţifice, proiecte de cercetare ş.a.)
3.8 Total ore de studiu individual
69
3.9 Total ore pe semestru
125
3.10 Numărul de credite
5

2
28
ore
34
17
10
0
2
6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) (Se menţionează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum

4.2 de competenţe

Microeconomie
C1 Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară
în entităţile/organizaţiile private şi publice
C1.1 Identificarea şi definirea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură
financiară în entităţile/organizaţiile private şi publice
C1.2 Explicarea şi interpretarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură
financiară în entităţile/organizaţiile private şi publice
C2 Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme economicofinanciare
C2.1 Identificarea şi definirea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi
interpretare a datelor referitoare la o problemă economico-financiară
C2.2 Explicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a
datelor referitoare la o problemă economico-financiară

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

sală de curs dotată cu proiector
sală de seminar dotată cu proiector și acces la Internet

6. Competenţe specifice acumulate (Vizează competenţele asigurate de programul de studiu din care face parte
disciplina.)

1
2

licenţă, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă
1

Competenţe
profesionale
Competenţe
transversale

C2 Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme economico-financiare
C2.1 Identificarea şi definirea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a
datelor referitoare la o problemă economico-financiară
C2.2 Explicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor referitoare
la o problemă economico-financiară
C2.3 Aplicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor referitoare la
o problemă economico-financiară
C2.5 Efectuarea de analize economico-financiare curente pe baza datelor şi informaţiilor culese

CT2 Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata si aplicarea de tehnici de
relationare si munca eficienta in cadrul echipei

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

Cursul își propune familiarizarea cu conceptele de bază ale marketingului și
însușirea cunoștințelor necesare pentru interpretarea informațiilor de
marketing și a informațiilor economice din perspectiva marketingului.
Cursul va facilita înțelegerea modului în care funcționează activitatea de
marketing în cadrul firmei precum și modul de aplicare în practică a unei
cercetări de marketing și a politicilor de marketing ale firmei.
- Cunoașterea conceptelor specifice marketingului;
- Asimilarea cunoștințelor de bază pentru analiza și segmentarea pieței;
- Cunoașterea metodelor și etapelor unei cercetări de marketing
- Cunoașterea noțiunilor de baza cu privire la comportamentul
consumatorului și modul în care marketingul poate influența acest
comportament;
- Cunoașterea mixului de marketing
- Interpretarea și aplicarea informațiilor cu privire la elementele
componente ale mixului de marketing, în scopul dezvoltății succesului
de piață al firmei.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Curs 1. – Notiuni introductive de marketing - 2 ore
1.1 Definiție și concepte fundamentale de marketing
1.2 Orientări de management al marketingului
Curs 2. - Piața – 2 ore
2.1 Piața de referință – clasificare și structură
2.2 Dimensiunile pieței
Curs 3 – Segmentare și poziționare – 2 ore
3.1 Segmentarea pieței
3.2 Vizarea pieței
3.3. Poziționarea firmei
Curs 4. Cercetarea de marketing – 2 ore
4.1 Cercetarea de marketing – clasificări și metode
4.2 Etapele cercetării de marketing
Curs 5 – Comportamentul consumatorului – 2 ore
5.1. Variabile de influență asupra comportamentului
consumatorului
5.2. Procesul decizional al consumatorului
Curs 6. Politica de produs – 2 ore
6.1. Nucleul produsului
6.2 Portofoliul de produse
6.4 Ciclul de viață a produsului
Curs 7 Dezvoltarea produselor – 2 ore
7.1. Procesul de dezvoltare al produselor noi
7.2. Strategia mărcii
7.3. Marketingul serviciilor

Metode de predare

prelegerea, dezbaterea
unor studii de caz

Observaţii
Predarea cunoştinţelor se
face în conformitate cu
strategiile actuale,
folosind elemente
novatoare – slide-uri,
platforma Danubius online, dialog, analize,
comparații, exemplificări
s.a., cu scopul de a realiza
o centrare pe student și pe
rezultatele învățării
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Curs 8. Politica de preț – 2 ore
8.1. Analiza pieței țintă
8.2 Analiza factorilor economici
8.3 Obiectivele politicii de marketing și prețurile
Curs 9 Strategiile de stabilire a prețurilor – 2 ore
9.1. Metode generale de stabilirea prețurilor
9.2. Strategii de preț pentru produsele noi
9.3. Strategii de ajustare a prețurilor
Curs 10. Politica de promovare – 2 ore
10.1. Promovarea și procesul de comunicare
10.2 Mixul promoțional
10.3 Publicitatea și etapele campaniei publicitare
Curs 11 Politica de promovare – 2 ore
11.1 Promovarea vânzărilor
11.2. Relațiile publice
11.3 Vânzarea personală și marketingul direct
Curs 12. Politica de distribuție – 2 ore
12.1. Distribuție – concept, rol, funcții
12.2 Canalele de distribuție
Curs 13 Strategiile de distribuție – 2 ore
13.1. Configurarea canalului de distributie
13.2. Managementul canalului de distribuție
13.3. Logistica de marketing
Curs 14 Recapitulare – 2 ore
Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi
1.
M. Bălău, „Marketing”, Editura Universitară Danubius, Galaţi, 2016
Bibliografie de elaborare a cursului
1. Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behaviour. Organizational Behavior and Human Decision Processes 50,
179-211.
2. Datculescu, Petre – Cercetarea de marketing – Bucureşti, Editura Brandbuilders, 2006
3. Kotler, Ph. – Managementul marketingului – Bucureşti, Editura Teora, 1998
4. Levitt, Theodore – Marketing Myopia - Boston, Harvard, B. P., 2008
5. Munteanu, C., Maxim, E., Sasu, C., Prutianu, S., Zait, A., Manolica, A., et al. (2011). Marketing. Iasi: Editura
Sedcom Libris.
6. Prutianu, S. (2005). Cercetarea de marketing. Studiul pietei pur si simplu. Editia a II-a. Iasi: Editura Polirom.
7. Prutianu, S., Munteanu, C., & Caluschi, C. (2004). Inteligenta Marketing Plus, (Ediţia a II-a). Iasi: Editura
Polirom.
8. Sasu, C. (2005). Marketing international (Ediţia a III-a). Iasi: Editura Polirom.
9. Sasu, C., & Ariton, M. (2011). Factors Influencing Passenger Car Consumer Behavior and Their Use in the
Environmental Public Policy. Vol. 27, Nr. 1, 20-26.
Metode de predare
Observaţii
8.2 Seminar / laborator
2 ore
Expunerea: descrierea,
Seminar 1
- Analiza orientărilor de marketing, analiza
explicaţia, prelegerea
marketingului in context contemporan
dialog, prelegeri cu
oponenţi, prelegeri în
Seminar 2:
2 ore
echipă.
- Exerciții de analiza pieței
Scop: Centrare pe student
2 ore
Seminar 3:
Problematizarea:
și pe rezultatele învățării
- Exemplificarea procesului de segmentare prin
utilizarea întrebărilorexerciții și analiza poziționării pe piață prin studii
problemă, problemelor şi
de caz
situaţiilor- problemă.
2 ore
Seminar 4:
- Exemplificarea etapelor cercetării de marketing
și interpretarea rezultatelor unei cercetări.
2 ore
Seminar 5:
- Exemplificarea utilizării cunoștințelor de
comportamentul consumatorului în marketing –
prin studii de caz
2 ore
Seminar 6:
- Exemple pentru portofoliul de produse, matricea
BCG, ciclul de viață al produsului
2 ore
Seminar 7:
- Studii de caz privind lansarea de produse,
3

strategia de marcă (branding), marketingul
serviciilor
Seminar 8:
- Studii de caz privind influența factorilor
economici, de piață și obiectivelor firmei asupra
politicii de preț
Seminar 9:
- Aplicații pentru stabilirea prețului pe baza
costurilor, valorii și concurenței
Seminar 10:
- Analiza reclamei ca mijloc al politicii de
promovarea, studii de caz privind interacțiunea
dintre elementele mixului promoțional
Seminar 11:
- Studii de caz privind promovarea vânzărilor,
vânzarea personală și marketingul direct
Seminar 12:
- Studii de caz despre politica de distribuție
Seminar 13:
- Studii de caz despre managementul distribuției
Seminar 14:
- Recapitulare

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore
2 ore
2 ore

Bibliografie
1. Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behaviour. Organizational Behavior and Human Decision Processes
50, 179-211.
2. Datculescu, Petre – Cercetarea de marketing – Bucureşti, Editura Brandbuilders, 2006
3. Kotler, Ph. – Managementul marketingului – Bucureşti, Editura Teora, 1998
4. Levitt, Theodore – Marketing Myopia - Boston, Harvard, B. P., 2008
5. Munteanu, C., Maxim, E., Sasu, C., Prutianu, S., Zait, A., Manolica, A., et al. (2011). Marketing. Iasi: Editura
Sedcom Libris.
6. Prutianu, S. (2005). Cercetarea de marketing. Studiul pietei pur si simplu. Editia a II-a. Iasi: Editura Polirom.
7. Prutianu, S., Munteanu, C., & Caluschi, C. (2004). Inteligenta Marketing Plus, (Ediţia a II-a). Iasi: Editura
Polirom.
8. Sasu, C. (2005). Marketing international (Ediţia a III-a). Iasi: Editura Polirom.
9. Sasu, C., & Ariton, M. (2011). Factors Influencing Passenger Car Consumer Behavior and Their Use in the
Environmental Public Policy. Vol. 27, Nr. 1, 20-26.1
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Dezvoltarea abilităților de a utiliza instrumente de lucru specifice marketingului. Dezvoltarea abilităților critice
în analiza informațiilor despre piață și consumator. Încurajarea abordărilor interdisciplinare. Dezvoltarea abilității de a
analiza procesele economice prin valorificarea informațiilor provenite din diferite surse și identificarea modului de
integrare a acestora în cadrul sistemului informațional de marketing.
10. Evaluare
10.3 Pondere
Tip activitate
10.1 Criterii de evaluare
10.2 Metode de evaluare
din nota finală
10.4 Curs
Frecvenţă, parcurgerea bibliografiei, Examen scris
70%
cunoaşterea informaţiei predate la curs
10.5 Seminar / laborator
Frecvenţă, elaborarea unor referate, teme Evaluare continuă
30%
de casă, teste, participarea la dezbateri la
seminar
10.6 Standard minim de performanţă
 cunoaşterea în proporţie de 60 % a informaţiei predate la curs;
 activitate la seminar de 50 %.
Data completării
3 / 09 /2019

Semnătura titularului de curs
Lect. univ. dr. Bălău Mădălina

Data avizării în departament
10 / 09 /2019

Semnătura titularului de seminar
Lect. univ. dr. Bălău Mădălina
Semnătura directorului de departament
Lect. univ. dr. Rose-Marie Pușcaciu
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FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Facultatea / Departamentul
1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea „DANUBIUS” Galați
ŞTIINŢE ECONOMICE
FINANȚE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR
FINANȚE
LICENȚĂ
FINANȚE ȘI BĂNCI

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităților de curs
2.3 Titularul activităților de seminar
2.4 Anul de studiu
I 2.5 Semestrul

GEOGRAFIE
Prof.univ.dr. Turtureanu Anca Gabriela
Prof.univ.dr. Turtureanu Anca Gabriela
II
2.6 Tipul de evaluare
E 2.7 Regimul disciplinei2

Obl.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
2
din care: 3.2 curs
1
3.3 seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de învățământ
28
din care: 3.5 curs
14 3.6 seminar / laborator
3.7 Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat/ Consultatii
Examinări
Alte activități
3.8 Total ore de studiu individual
47
3.9 Total ore pe semestru
75
3.10 Numărul de credite
3

1
14
ore
20
7
10
5
2
3

4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum
4.2 de competențe

Nu este cazul
Nu este cazul

5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1 de desfășurare a cursului
5.2 de desfășurare a seminarului /
laboratorului

Calculator, videoproiector, conexiune Internet
Sală de laborator, dotată cu: calculatoare, legătură la Internet, software adecvat.

Competențe
transversale

Competențe
profesionale

6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face parte
disciplina.)

1
2

C1 Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară
în entităţile/organizaţiile private şi publice
C1.1 Identificarea şi definirea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în
entităţile/organizaţiile private şi publice
C1.2 Explicarea şi interpretarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în
entităţile/organizaţiile private şi publice

Nu este cazul

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă
1

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

- Analiza corelativa a raporturilor resurse – om – societate – economie;
- Studiul factorilor ce conditioneaza calitatea resurselor si a dezvoltarii
economice in profil regional si la nivel mondial;
- Cunoasterea unitatilor taxonomice (categorii, clase, tipuri) de resurse
naturale cu rol in dinamica, structura si evolutia economica;
- Raportatea resurselor naturale la cresterea demografica actuala si viitoare;
- Studiul reactiilor ecosistemice in conditiile unei intense activitati
economice;
- Evidentierea preocuparilor actuale si de perspectiva in diminuarea
consumului si folosirea de resurse alternative.
 Cunoaşterea interacţiunii dintre componentele geografiei economice;
 Individualizarea mecanismelor care determina dezvoltarea regionala
teritorială diferenţiată;
Depistarea legităţilor care guvernează
schimbarea în sistemele regionale ale lumii;
 Interpretarea dinamicii teritoriale în raport cu resursele spaţiului
mondial;
 Judecarea dezvoltării economice teritoriale diferenţiate şi
individualizarea mecansimelor care determină discrepanţele economice
teritoriale pe glob;
 Depistarea elementelor esenţiale de peisaje agricole si industriale;
 Formularea de ipoteze privind utilizarea resurselor naturale ca
instrumente în accelerarea schimbărilor teritoriale.

8. Conținuturi
8.1 Curs
Metode de predare
Observații
Predarea noțiunilor in
Curs 1 (2 ore)
Definirea şi structura geografiei economice
cadrul orelor de curs se
-Expunerea: descrierea,
Componente si conexiuni ale geografiei economice
face in conformitate cu
explicaţia, prelegerea dialog,
Resursele umane ale Terrei
strategiile actuale
prelegeri cu oponenţi,
utilizând elemente de
Curs 2 (2 ore)
prelegeri în echipă.
Industria energetică – ramură strategică a dezvoltării
noutate
- Postarea cursurilor pe
economice mondiale
(prezentări/diapozitive
platforma electronică de
Geografia industriei energetice
integrate in platforma
învățământ Danubius online
de învățământ si lucru
Curs 3 (2 ore)
Criterii şi principii în dinamica economiei mondiale
colaborativ Danubius
(la Resurse)
Sisteme teritoriale industriale pe glob. Axe şi poli - Suportul de curs în format
Online) in vederea
industriali
îndeplinirii reperului
Power Point
Geografia resurselor metalurgice si metalurgia
principal al procesului
- Conversaţia: conversaţia
Geografia industriei chimice
Bologna unde
euristică, dezbaterea, dialogul,
Geografia industriei materialelor de constructii
învățământul este
conversaţii de fixare şi
centrat pe student si pe
Curs 4 (2 ore)
consolidare a cunoştinţelor,
Complexitatea sistemelor teritoriale agricole
rezultatul învățării
Cultura plantelor. Caracteristici geografice
conversaţii de sistematizare şi
Creşterea animalelor. Diferenţieri economice regionale
sinteză, conversaţii de
Padurile si industria de prelucrare a lemnului
aplicare.
Curs 5 (2 ore)
- Problematizarea: utilizarea
Sisteme teritoriale industriale pe glob. Axe şi poli
întrebărilor-problemă,
industriali
Rolul ramurilor industriale de tip IT în dinamica economiei problemelor şi situaţiilormondiale
problemă.
Curs 6 (2 ore)
- Descoperirea: redescoperirea
Dinamica transporturilor pe glob
dirijată şi independentă,
Rolul schimburilor economice internaţionale
descoperirea creativă,
Curs 7 (2 ore)
Turismul – componentă activă a dezvoltării economice descoperirea prin
documentare, descoperirea
mondiale
Protectia mediului inconjurator la nivel planetar si regional experimentală.
Bibliografie
Gheorghilaş, Aurel  Geografia turismului internaţional  Bucureşti, Editura Universitară, 2005
GHEORGHILAŞ, Aurel. Geografia turismului: metode de analiză în turism. Ediţia a II-a, revizuită, Bucureşti: Editura
Universitară, 2011
2

Hall, Michael C ș.a. The geography of tourism and recreation : environment, place and space. London, Routlege, 2010
Jovanović, Miroslav N. Evolutionary economic geography : location of production and the European Union. London,
Routlege, 2009............................................................................................................................. ...........................................
Lew, Alan A. ș.a. World geography of travel and tourism : a regional approach. Amsterdam, Elsevir, 2008
NEACŞU, Nicolae ş.a. Geografia şi economia turismului. Bucureşti: Editura ProUniversitaria, 2011
NEGRUȚ, S. - Geografie economică mondială, București, Meteor Press, 2009
Peptenatu, Daniel – Geografie economică mondială – Bucureşti, Editura Universitară, 2005
POLENSKE, Karen R. – The economic geography of innovation - Paris, L.G.D.J., 2010
Turtureanu Anca-Gabriela, Managementul Destinatiilor Turistice: Concepte si Aspecte Globale, 2012, Editura Zigotto
Galati
Turtureanu A. G, Geografia resurselor naturale, Ed. Zigotto Galaţi, 2009
Turtureanu Anca-Gabriela, Geografie Economica Mondiala Contemporana, 2014, Editura Zigotto Galati

Sirodoev Igor, Geografie economică, Editura Universitară, Bucureşti, 2015

*** (2016), World Bank Annual Report, Washington DC.
http://documents.worldbank.org/curated/en/715721475494725180/Informe-anual-2016-del-Banco-Mundial
*** (2017), World Bank Annual Report, Washington DC.
http://pubdocs.worldbank.org/en/908481507403754670/Annual-Report-2017-WBG.pdf
*** (2016), IFC Annual Report, Washington DC.
http://documents.worldbank.org/curated/en/861141527851540865/pdf/126705-WBAR-v1-PUBLIC-IFC-AR16-FullVolume-1.pdf
8.2 Seminar / laborator
Metode de predare
Observații
Expunerea:descrierea,
Scop:Centrare pe
Seminar 1 (2 ore)
Harta politică a lumii de azi
explicația, prelegerea. Postarea student si pe rezultatele
structurii laboratoarelor la
Aşezările rurale şi urbane – caracteristici generale şi rolul
invatarii
lor in activităţile turistice
secțiunea Syllabus pe
platforma de învățământ si
Seminar 2 (2 ore)
Rolul capitalelor în dezvoltarea statelor
lucru colaborativ Danubius
Online
Repartitia geografica a materiilor prime si prelucrarea lor
Conversația: in cadrul orelor
Seminar 3 și 4 (4 ore)
Rolul componentelor geografice in activitatea turistica
de seminar se utilizează
(naturale şi social-economice)
dialogul, dezbaterea,
conversațiile de fixare si
Seminar 5 și 6 (4 ore)
Marile regiuni economico-geografice
consolidare a noțiunilor
Criterii geografice de regionare economică
prezentate.
Seminar 7 (2 ore)
Fluxuri comerciale internationale
Bibliografie
- Ioan C., Ioan A. G, Economia resurselor naturale, Ed. Didactică şi Pedagogică, 2003
- Marin I., Marin M., Europa. Geografie regionala, Editura Universitara, Bucuresti, 2005
- Muntele I. Geografia turismului, Editura Universităţii “Al. I. Cuza”, Iaşi, 2000
- Negut S , Gheorghe Vlasceanu, Geografie economica mondiala, Editura: Meteor Press, Bucureşti, 2007
- Negut S, Geografia economica mondiala , Editura: Meteor Press, Bucureşti, 2006
- Turtureanu A. G , Geografie economica, Ed. Fundaţiei Academice Danubius Galaţi, 2008
- Turtureanu A. G, Geografia resurselor naturale, Ed. Zigotto, Galaţi, 2014
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din tara si din străinătate. Pentru
o mai buna adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au avut loc întalniri atât cu reprezentaţi ai
mediului de afaceri cât si cu profesori de turism din învăţământul preuniversitar gălatean.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare
corectitudinea si completitudinea
cunostinţelor;
- coerenţa logică;
- gradul de asimilare a limbajului
de specialitate;

10.2 Metode de evaluare
Evaluare scrisa finală (în
sesiunea de examene)

10.3 Pondere
din nota finală
70%

3

10.5 Seminar / laborator

criterii ce vizeaza aspectele
atitudinale: constiinciozitatea,
interesul pentru studiu individual.
- capacitatea de a opera cu
cunostinţele asimilate;
- capacitatea de
aplicare în practică;
- criterii ce vizeaza aspectele
atitudinale: constiinciozitatea,
interesul pentru studiu individual.

Participarea activă la cursuri.

10%

Lucrări scrise curente: teme,
proiecte.

10%

Participare activă la seminar

10%

10.6 Standard minim de performanță
cunoasterea elementelor fundamentale de teorie, rezolvarea unei probleme specifice
Data completării
01/09/2019

Semnătura titularului de curs
Prof. univ. dr. Turtureanu Anca Gabriela

Data avizării în departament
10/09/2019

Semnătura titularului de seminar
Prof. univ. dr. Turtureanu Anca Gabriela
Semnătura directorului de departament
Lect. univ. dr. Rose-Marie Pușcaciu
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FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii / Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităților de curs
2.3 Titularul activităților de seminar
2.4 Anul de studiu
I
2.5 Semestrul

Universitatea „DANUBIUS” Galați
Științe Economice
Finante și Administrarea Afacerilor
Finanțe
Licență
Finanțe și Bănci

ANTREPRENORIAT
Lector univ.dr. Rose-Marie Pușcaciu
Lector univ.dr. Rose-Marie Pușcaciu
II
2.6 Tipul de evaluare
E 2.7 Regimul disciplinei2

Obl.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de învățământ
56
din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar / laborator
3.7 Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activități
3.8 Total ore de studiu individual
19
3.9 Total ore pe semestru
75
3.10 Numărul de credite
3

2
28
ore
4
4
4
2
5

4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum

4.2 de competențe



Management
C1 Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură
financiară în entităţile/organizaţiile private şi publice
C1.1 Identificarea şi definirea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură
financiară în entităţile/organizaţiile private şi publice
CT2 Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata si
aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei

5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1 de desfășurare a cursului
5.2 de desfășurare a seminarului /
laboratorului

- Sală de curs, dotată cu laptop, videoproiector.
- Sală de seminar, dotată cu: laptop, videoproiector, legătură la Internet

Competențe
profesionale

6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face parte
disciplina.)

1
2

C1 Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în
entităţile/organizaţiile private şi publice
C1.1 Identificarea şi definirea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în
entităţile/organizaţiile private şi publice
C1.2 Explicarea şi interpretarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în
entităţile/organizaţiile private şi publice

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă
1

Competențe
transversale

CT2 Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata si aplicarea de tehnici de
relationare si munca eficienta in cadrul echipei

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

Diversificarea şi completarea cunoştinţelor manageriale ale studenților,
printr-o abordare interdisciplinară a operaţiunilor economice, în vederea
dezvoltării capacităţii de a acţiona responsabil, independent şi creativ în
procesul de implementare a inițiativelor de tip antreprenorial
I. Obiective cognitive
- înţelegerea modului de administrare/gestionare și funcționare a unei
afaceri în domeniile comercial, turism sau servicii;
- cunoaşterea mecanismului de implementare și de funcționare a unei
afaceri, pornind de la un plan de afaceri;
- însușirea de metode și tehnici privind abordarea inițiativelor
antreprenoriale;
- dezvoltarea abilităţilor de analiză şi sinteză a informaţiilor şi de corelare
interdisciplinară.
II. Obiective procedurale
- însuşirea cunoştinţelor necesare pentru iniţierea şi derularea unor afaceri
sustenabile;
- însuşirea regulilor de bază, a principiilor şi a comportamentului pe care le
presupune derularea unei afaceri durabile.
III. Obiective atitudinale
- dobândirea abilităţilor necesare pentru a coordona afaceri sustenabile, cu
profesionalism, în cadrul unei echipe competente;
- dobândirea de către studenţi a principalelor preocupări antreprenoriale
pentru a iniţia, derula şi a administra o afacere durabilă;
- însuşirea unui comportament etic în sfera afacerilor.

8. Conținuturi
8.1 Curs
Curs 1: Conceptul de antreprenoriat în contextul economic și
social actual. (2 ore)
Curs 2: Metode de simulare a creativității antreprenorilor. (2 ore)
Curs 3: Criteriile definitorii în alegerea unei afaceri. (2 ore)
Curs 4: Analiza mediului intern și a celui extern companiei. (2
ore)
Curs 5: Planul de afaceri. (2 ore)
Curs 6: Planul de marketing. (2 ore)
Curs 7: Strategiile de marketing. (2 ore)
Curs 8: Planul de acțiune. (2 ore)
Curs 9: Resursa umană – o componentă esențială în activitatea
antreprenorială. (2 ore)
Curs 10: Publicitatea și brandingul. (2 ore)
Curs 11: Analiza riscului în activitatea antreprenorială. (2 ore)
Curs 12: Reperele financiare urmărite de către un antreprenor. (2
ore)
Curs 13: Managementul dezvoltării afacerii. (2 ore)
Curs 14: Riscul eșecului din perspectivă antreprenorială. (2 ore)

Metode de predare

prelegerea, explicaţia,
dialogul, conversația
euristică, exercițiul de
reflecție, problematizarea

Observații
Predarea
cunoştinţelor se face
în conformitate cu
strategiile actuale,
folosind elemente
novatoare – slide-uri,
platforma Danubius
on-line, dialog,
analize, comparații,
exemplificări s.a., cu
scopul de a realiza o
centrare pe student și
pe rezultatele
învățării

2

Bibliografie minimală de studiu pentru studenți
- Ghenea, M. (2011). Antreprenoriat. Drumul de la idei către oportunități și succes în afaceri, Editura Universul Juridic,
București
Bibliografie de elaborare a cursului
- Drucker, P. (1993). Inovaţia şi sistemul antreprenorial, Editura Enciclopedică, Bucureşti
- Ghenea, M. (2011). Antreprenoriat. Drumul de la idei către oportunități și succes în afaceri, Editura Universul Juridic,
București
- Năstase, C. (2011). Antreprenoriat și tehnici decizionale în afaceri internaționale – nore de curs, Universitatea „Ștefan
cel Mare”, Suceava
- Năstase, C. (coord). (2006). Ghid de formare antreprenorială, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti
- Niculescu, O. (coord). (2004). Abordări moderne în managementul şi economia organizaţiei, Vol 1,2,3,4
Managementul pe domenii de activitate, Editura Economică, Bucureşti
- www.startups.ro/lectia-de-antreprenoriat
8.2 Seminar / laborator
Metode de predare
Observații
Seminar 1-2: Oportunitatea de a fi antreprenor în România.
Caracterizarea economică și socială a regiunii de SE. (4 ore)
conversația euristică, exercițiul de
scop: centrare
Seminar 3-4: Variante de debut în afaceri. (4 ore)
reflecție, problematizarea; studii
pe student și pe
Seminar 5-6: Întocmirea planului de afaceri, a planului de
de caz
rezultatele
marketing și aplicarea strategiilor de marketing. (4 ore)
învățării
Seminar 7-8: Studii de caz ale brandurilor de succes. (4 ore)
Seminar 9-10: Managementul și gestiunea propriei afaceri. (4
ore)
Seminar 11-12: Afaceri cu probleme și soluțiile de
restructurare. (4 ore)
Seminar 13-14: Stereotipurile antreprenorilor români. Greșeli
antreprenoriale. (4 ore)
Bibliografie
- Drucker, P. (1993). Inovaţia şi sistemul antreprenorial, Editura Enciclopedică, Bucureşti
- Ghenea, M. (2011). Antreprenoriat. Drumul de la idei către oportunități și succes în afaceri, Editura Universul Juridic,
București
- Năstase, C. (2011). Antreprenoriat și tehnici decizionale în afaceri internaționale – note de curs, Universitatea „Ștefan
cel Mare”, Suceava
- Năstase, C. (coord). (2006). Ghid de formare antreprenorială, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului



Întocmirea de analize cu privire la organizarea și funcționarea eficientă a entităților/organizațiilor
Urmărirea dezvoltării abilității de a iniția și de a derula o afacere de succes

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

Cunoaşterea și utilizarea adecvată a noţiunilor
specifice disciplinei, stăpânirea proceselor și a
fenomenelor
caracteristice
disciplinei
“Antreprenoriat”. Parcurgerea bibliografiei.
10.5 Seminar /
Frecvență, implicare activă în cadrul seminariilor,
laborator
dezbateri
10.6 Standard minim de performanță
- Cunoasterea în proporție de 50 % a informației predate la curs;
- Frecvenţă şi implicare la seminarii.
10.4 Curs

Data completării
03/09/2019

Semnătura titularului de curs
Lector univ.dr. Rose-Marie Pușcaciu

Data avizării în departament
10/09/2019

10.2 Metode de
evaluare
Examen scris

10.3 Pondere
din nota finală
70%

Evaluare continuă

30%

Semnătura titularului de seminar
Lector univ.dr. Rose-Marie Pușcaciu
Semnătura directorului de departament
Lector univ.dr. Rose-Marie Pușcaciu
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