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FIȘA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea „DANUBIUS” Galați 
1.2 Facultatea / Departamentul Științe Economice 

1.3 Departamentul Finanțe și Administrarea Afacerilor 

1.4 Domeniul de studii FINANȚE 

1.5 Ciclul de studii
1
 licență 

1.6 Programul de studii / Calificarea FINANTE ȘI BĂNCI 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei ECONOMETRIE 

2.2 Titularul activităților de curs Prof.univ.dr. Florin-Dan Pușcaciu 

2.3 Titularul activităților de seminar Prof.univ.dr. Florin-Dan Pușcaciu 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul III 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei
2
 Obl. 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar / laborator 2 

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

3.7 Distribuția fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren 20 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 4 

Tutoriat  

Examinări 2 

Alte activități 2 

3.8 Total ore de studiu individual 58  

3.9 Total ore pe semestru 100  

3.10 Numărul de credite 4  

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.) 
4.1 de curriculum Microeconomie, Macroeconomie, Statistică economică 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 de competențe 

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 

C2.3 Aplicarea 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 

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfășurare a cursului  sală de curs dotată cu proiector si acces permanent  la calculator cu softul 

RStudio 

5.2 de desfășurare a seminarului / 
laboratorului 

 sală de seminar dotată cu proiector şi acces la Internet ,calculator cu softul 

RStudio 

 

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

                                                 
1
 licență, masterat, doctorat 

2
 obligatorie, opţională, facultativă 
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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 

C2.3 Aplicarea 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 
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Nu este cazul 

 

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

 

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

Dobândirea de către studenţi a abilitătilor de calcul în vederea abordării 
problemelor economice în mod stiintific şi dezvoltarea gândirii abstracte.  

 

 

 

 

 

7.2 Obiectivele specifice 

Dobândirea unor abilitati de a construi modele economice si de a rezolva 

probleme practice din domeniul finantelor prin utilizarea tehnicilor de 

prognoza (testarea teoriilor si ipotezelor în domeniul economic, realizarea 

de prognoze economice, analiza fiabilitatii prognozelor, fundamentarea 

deciziei. 

Capacitatea de a transpune în practica cunostintele dobândite. 

 

8. Conținuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observații 
CURS I. - 2 ore 
Notiuni introductive 

 

 

 

 

 

 

 

Prelegere în sistem interactiv 

 

 

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 

CURS II.  - 2 ore 

Modelul liniar al regresiei simple. Ipoteze fundamentale. 

Determinarea de estimatori ai parametrilor modelelor 

CURS III. – 2 ore 

Modele neliniare. Liniarizarea. Estimarea parametrilor. 

Testarea modelului 

CURS IV-V. - 4  ore 

Serii de timp 

CURS VI.  - 2 ore 
Modele cu variabile calitative  

CURS VII . -  2 ore 

Metode de previziuni 

Bibliografie minimală de studiu pentru studenți 
1. Eugen Pecican Econometrie, Editura C.H.Beck, Bucuresti, 2006; 

2. Florin Dan Puscaciu, Notiuni introductive in econometrie cu ajutorul programului Rstudio - Note de curs  

Bibliografie de elaborare a cursului 

1) Andrei Paun, Mihaela Paun, Analiza statistica folosind limbajul R, Editura Matrix Rom, Bucuresti, 2009;  

2) Alain F. Zuur, Elena N Ieno, E Meesters, A Beginner’s Guide to R, Editura Springer, 2009; 

3) Peter Dalgaard, Introductory Statistics with R, Second Edition, Editura Springer, 2008; 

4) Nicholas J.Horton, Ken Kleinman, Using R and RStudio for Data Management, Statistical Analysis and 

Graphics, Editura CRR Press Taylor &Francis Group, 2015; 

5) Jonathan D Cryer, Kung-Sik Chan, Time Series Analysis With Application in R, Editura Springer, 2008; 

6) Vikram Dayal, An Introduction to R for Quantitative Economics – Graphing, Simulating and Computing, 

Editura Springer, 2015; 

7) ftp://cran.r-project.org/pub/R/doc/contrib/Paradis-rdebuts_RO.pdf 

8) http://www.edumanager.ro/community/documente/initiere_in_r.pdf 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observații 
Seminar 1. Prezentarea programului RStudio - 2 ore  

 

 

 Seminar 2-3.  Aplicatii econometrice cu ajutorul programului 
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RStudio - 4 ore                          

 

Aplicații în sistem 
interactiv 

 

 

Scop: Centrare pe 

student și pe 
rezultatele învățării 

Seminar 4-5. Modelul liniar - 4 ore 

Seminar 6. Studii de caz utilizand date financiare ale modelului 

liniar cu ajutorul programului Rstudio - 2 ore 

Seminar 7-8. Modelul nelinear - 4 ore                                   

Seminar 9. Studii de caz utilizand date financiare ale modelului 

neliniar cu ajutorul programului RStudio – 2 ore                             

Seminar 10-11. Serii de timp - 4 ore  

Seminar 12. Lucrare de control constand din prelucrarea unei 

serii de timp - 2 ore 

Seminar 13. Metode de previzionare  - 2 ore  

Seminar 14. Recapitulare – 2 ore 

Bibliografie 

1. Andrei Paun, Mihaela Paun, Analiza statistica folosind limbajul R, Editura Matrix Rom, Bucuresti, 2009;  

2. Alain F. Zuur, Elena N Ieno, E Meesters, A Beginner’s Guide to R, Editura Springer, 2009; 

3. Peter Dalgaard, Introductory Statistics with R, Second Edition, Editura Springer, 2008; 

4. Nicholas J.Horton, Ken Kleinman, Using R and RStudio for Data Management, Statistical Analysis and 

Graphics, Editura CRR Press Taylor &Francis Group, 2015; 

5. Jonathan D Cryer, Kung-Sik Chan, Time Series Analysis With Application in R, Editura Springer, 2008; 

6. Vikram Dayal, An Introduction to R for Quantitative Economics – Graphing, Simulating and Computing, 

Editura Springer, 2015; 

7. ftp://cran.r-project.org/pub/R/doc/contrib/Paradis-rdebuts_RO.pdf 

8. http://www.edumanager.ro/community/documente/initiere_in_r.pdf 

 

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, analizare a realităților economice 

 Oferirea de soluții concrete ale unor probleme de natură economică folosind tehnici moderne de  analiza 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 
10.2 Metode 

de evaluare 

10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Curs Cunoaşterea și utilizarea adecvată a noţiunilor specifice 

disciplinei, stăpânirea proceselor și a fenomenelor 

caracteristice disciplinei. Parcurgerea bibliografiei. 

examinare 

finală 

70% 

10.5 Seminar / 

laborator 

Frecvență, implicare activă în cadrul seminariilor, 
dezbateri 

evaluare 

continuă 

30% 

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 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
1.09.2019 Prof. univ.dr. Florin-Dan Pușcaciu  Prof. univ.dr. Florin-Dan Pușcaciu 

 

 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
10.09.2019 Lect. univ. dr. Rose-Marie Pușcaciu 

 

ftp://cran.r-project.org/pub/R/doc/contrib/Paradis-rdebuts_RO.pdf
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FIȘA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea „DANUBIUS” Galați 
1.2 Facultatea /  ŞTIINŢE ECONOMICE 

1.3 Departamentul Finanțe și Administrarea Afacerilor 

1.4 Domeniul de studii Finanţe 

1.5 Ciclul de studii
1
 Licenta 

1.6 Programul de studii / Calificarea Finanțe și Bănci  
 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei FISCALITATE 

2.2 Titularul activităților de curs Conf.univ.dr. Alina Cristina Nuta 

2.3 Titularul activităților de seminar Asist. Univ. dr. Florentin-Emil Tanasă 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul III 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei
2
 Obl. 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar / laborator 1 

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

3.7 Distribuția fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 25 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren 15 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 25 

Tutoriat 5 

Examinări 5 

Alte activități 8 

3.8 Total ore de studiu individual 83  

3.9 Total ore pe semestru 125  

3.10 Numărul de credite 5  

 

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

4.2 de competențe 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 

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfășurare a cursului  sală de curs dotată cu videoproiector 
5.2 de desfășurare a seminarului / 

laboratorului 
 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
 licență, masterat, doctorat 

2
 obligatorie, opţională, facultativă 
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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 

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

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 

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

C3.3  Aplicarea cunoştinţelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pentru realizarea lucrărilor economico-

financiare 

C3.5  Elaborarea unui studiu referitor la realizarea lucrărilor economico- financiare 
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Nu este cazul 

 

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

 

7.1 Obiectivul 

general al 

disciplinei 

Disciplina îşi propune iniţierea studenţilor din anul II de la Facultatea de Științe Economice, 

specializarea FB, în studiul principalelor concepte din domeniul fiscalitatii. 

Conţinutul disciplinei contribuie la realizarea unei formări la nivel superior a studentului şi 
economistului în general, asigurându-i pregătirea teoretică pentru a determina obligatiile fiscale 

specifice persoanelor fizice si persoanelor juridice. 

 

 

 

 

7.2 Obiectivele 

specifice 

 cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea adecvată a  noţiunilor specifice; 
 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 impozitele, taxele., contributiile 

 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 
 studentii vor dobandi abilitati de a calcula impozitele, taxele, contributiile, de a intocmi declaratiile 

fiscale si de a identifica obligatiile contribuabililor si consecintele nerespectatii acestora 

 

8. Conținuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observații 
Curs 1. Fiscalitate. Sistem fiscal. Obligatii si creante fiscale 

Conţinutul economic, concepte și delimitări; Clasificare şi evoluţie 

(2 ore) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curs 2. Politica fiscala. Principiile impunerii. Evaziunea fiscala 

Continutul și rolul politicilor fiscale; Evoluția politicilor fiscale; 
Instrumente și pârghii fiscale; Principiile impunerii 

(2 ore) 

Curs 3. Impozitele. Analiza metodologiei de impozitare 

Elementele impozitului; Formele impozitelor şi clasificarea lor 
(2 ore) 

Curs 4. Impozitul pe profit 

- contribuabili și sfera de cuprindere; 
- contribuabili scutiți de la plata impozitului pe profit; 
- reguli speciale de impozitare; 

- determinarea bazei de calcul al impozitului (venituri supuse 

impozitării, venituri neimpozabile, cheltuieli efectuate în scopul 
realizării de venituri, cheltuieli care se deduc limitat, cheltuieli 
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nedeductibile); 

- reguli privind anul fiscal; 

- cote de impozitare; 

- provizioane/ajustări pentru depreciere și rezerve; 
- regimul fiscal al cheltuielilor cu dobânzile; 

- amortizarea fiscală; 
- termene de plată și de declarare a impozitului; 
- pierderi fiscale; 

- facilități fiscale; 
(2 ore) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prelegerea, 

explicația, jocul de 
rol, interpretarea 

unor decizii 

financiare publice, 

conversaţia, 
problematizarea, 

descoperirea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Curs 5. Impozitul pe venitul microintreprinderilor 

- definiția microîntreprinderii; 
- reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile 

microîntreprinderii; 

- baza impozabilă; 
- plata impozitului și depunerea declarațiilor fiscale. 
(2 ore) 

Curs 6. Impozitul pe venitul persoanelor fizice 

- contribuabili și sfera de cuprindere a impozitului; 
- categorii de venituri supuse impozitului pe venit; 

- venituri neimpozabile; 

- cote de impozitare; 

- determinarea bazei de calcul al impozitului pe categorii de venit; 

- plăți anticipate în contul impozitului pe venit; 
- obligațiile plătitorilor de venituri și ale contribuabililor; 
- venitul net anual impozabil; 

- venituri supuse impozitului final cu reținere la sursă; 
- termene de plată; 
- aspecte fiscale internaționale; 
- reguli privind asociațiile fără personalitate juridică. 
(2 ore) 

Curs 7. Contribuții sociale obligatorii  
A. Contribuții sociale obligatorii privind activitățile dependente: 
- baza de calcul al contribuțiilor sociale individuale; 
- baza de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii datorate de 
angajatori, entități asimilate angajatorului sau persoane asimilate 
acestora; 

- excepții generale - veniturile pentru care nu se datorează contribuții 
sociale obligatorii; 

- excepții specifice - veniturile pentru care nu se datorează contribuții 
sociale obligatorii grupate în funcție de categoriile din care fac parte 
persoanele care realizează veniturile; 
- calculul, reținerea și virarea contribuțiilor sociale; 
- cotele de contribuții; 
- depunerea declarațiilor. 
B. Contribuții sociale obligatorii privind activitățile independente: 
- plătitorii; 
- baza de calcul; 

- excepții specifice; 
- plăți anticipate cu titlu de contribuții sociale obligatorii; 
- declararea, definitivarea și plata contribuțiilor sociale; 

- cotele de contribuții. 
(2 ore) 

Curs 8. TVA  

- sfera de aplicare; 

- persoane impozabile; 

- operațiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată 
(TVA); 

- locul operațiunilor cuprinse în sfera de aplicare a TVA; 
- faptul generator și exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată; 
- baza de impozitare; 

- cote de TVA; 

- operațiuni scutite; 
- regimul deducerilor; 

- persoanele obligate la plata TVA; 
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- înregistrarea în scopuri de TVA și anularea înregistrării în scopuri de 
TVA; 

- facturarea; 

- alte obligații în materie de TVA 

- ajustarea taxei deductibile; 

- taxarea inversă; 
- sistemul TVA la încasare; 

- decontul de TVA și alte declarați 
(2 ore) 

Curs 9. Determinarea si declararea accizelor  

a) regimul accizelor armonizate: 

- sfera de aplicare, fapt generator, exigibilitate, eliberare pentru 

consum, plătitori de accize, calculul accizelor, responsabilitățile 
plătitorilor de accize, plata accizelor la bugetul de stat, depunerea 
declarațiilor de accize, documente fiscale, garanții; 
- regimul de antrepozitare fiscală: 
• reguli generale; 
• autorizarea antrepozitelor fiscale; 
• condiții de autorizare; 
• obligațiile antrepozitarilor autorizați; 
• anularea, revocarea, suspendarea autorizației; 
- destinatar înregistrat: 

• reguli generale; 
• condiții de autorizare; 

• obligațiile destinatarilor înregistrați; 
• revocarea autorizației de destinatar înregistrat; 
- expeditor înregistrat: 

• reguli generale; 
• condiții de autorizare; 
• autorizarea ca expeditor înregistrat; 
• obligațiile expeditorului înregistrat; 

• revocarea autorizației de expeditor înregistrat; 
- importator autorizat: 

• reguli generale; 
• condiții de autorizare; 
• autorizarea ca importator autorizat; 
• obligațiile importatorului autorizat; 
• revocarea autorizației de importator autorizat; 
- scutiri de la plata accizelor; 

- excepții de la regimul de accizare pentru produse energetice și energie 

- restituiri de accize; 

- deplasarea și primirea produselor accizabile aflate în regim suspensiv 
de accize: 

• documentul administrativ electronic; 
• divizarea deplasării produselor energetice în regim suspensiv de 
accize; 

• primirea produselor accizabile în regim suspensiv de accize; 
• raportul de export; 
b) regimul accizelor nearmonizate: 

- sfera de aplicare, fapt generator, exigibilitate, nivelul și calculul 

accizelor, scutiri, plătitorii de accize, obligațiile plătitorilor de accize, 
declarațiile de accize, plata accizelor la bugetul de stat; 
c) contravenții și sancțiuni; 
d) infracțiuni. 
(2 ore) 

Curs 10. Determinarea si declararea impozitelor si taxelor locale. 

Impozitul pe constructii. 

- baza de impozitare; 

- contribuabili; 

- modul de calcul; 

- termene de plată; 
- reduceri și scutiri; 
- modul de declarare a proprietăților. 
(2 ore) 

Curs 11. Taxele vamale 
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- domeniul de aplicare a legislației vamale, misiunea vămii și definiții; 
- tariful vamal și clasificarea tarifară a mărfurilor; 
- originea mărfurilor (originea nepreferențială și originea preferențială); 
- plasarea mărfurilor sub un regim vamal: 
• declararea mărfurilor; 
• punerea în liberă circulație; 
• tranzit; 
• regimuri speciale: 
• zone libere; 
• antrepozite vamale; 
• perfecționarea activă; 
• admiterea temporară; 
• perfecționarea pasivă; 
• export; 
- notificare de reexport; 

- distrugerea mărfurilor; 
- abandonarea mărfurilor. 

(2 ore) 

Curs 12.  Fiscalitate internationala. Dubla impunere fiscala 
internaţională şi procedeele de evitare a acesteia. Armonizari fiscale 

(2 ore) 

Curs 13. Declaratii specifice. Completare. Depunere. 

(2 ore) 

Curs 14. Aspecte privind procedura fiscală 

- principii generale de conduită în administrarea impozitelor, taxelor, 
contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat; 
- creditori fiscali, debitori, plătitori ai obligațiilor fiscale; 
- domiciliul fiscal; 

- competența organului fiscal, actele emise de organele fiscale, 

administrarea și aprecierea probelor; 
- înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite, taxe și contribuții; 
- obligația de a depune declarații fiscale, conținutul declarației fiscale, 
termene de declarare, corectarea declarațiilor fiscale; 
- procedura de stabilire a impozitelor și taxelor; 
- procedura de colectare a creanțelor fiscale; 
- soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrative 
fiscale; 

- inspecția fiscală; 
- stabilirea prețului de piață al tranzacțiilor între persoane afiliate; 
- acordul de preț în avans și soluția fiscală individuală anticipată; 
- procedura de începere, derulare și finalizare a inspecției fiscale; 
- stabilirea condițiilor și declararea contribuabililor inactivi; 

- termene de prescripție; 
- stingerea creanțelor fiscale prin executare silită și prin alte modalități; 
- recuperarea în România a unor creanțe stabilite într-un alt stat 

membru al Uniunii Europene; 

- contravenții și sancțiuni prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind 

Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. 
(2 ore) 

Bibliografie 
- Nuţă, A.- Fiscalitate, Editura Universitara Danubius, 2016 

- 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 

- Lazăr S., 2011, Sisteme fiscale comparate. Metode şi practici internaţionale, Editura Wolters Kluwer, 

- Lee, R., Johnson, R., Joyce, P., Public Budgeting Systems, 8th edition, Jones and Barlett Publishers, 2008 

- Morar,D. Sistemul fiscal romanesc.Traditie si capacitate de adaptare,Editura Dacia,Cluj- Napoca,2009 

- 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  



6 

- Nuta, A., Finante publice, Editura Zigotto, Galati, 2012 

- Stefura G.– Bugete publice și fiscalitate – Ed. Universitatea Al.I.Cuza, Iași, 2005; 
- 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 

- Ţâţu L.(coord.),2013,Fiscalitate.De la lege la practică, Ediţia a8-a Editura C.H.Beck;  

- 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 

-  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

-  Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare 

- 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.   

Fiscalitate. Sistem fiscal. Obligatii si creante fiscale  

Politica fiscala. Principiile impunerii. Evaziunea fiscala  

(2 ore) 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza, modelarea 

logico-econometrica, 

studiul comparativ, 

referatul, documentarea, 

joc de rol, studiul de caz, 

metoda activitatii pe 

grupe, dezbaterea, 

exercitii, calcule 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scop: Centrare pe 

student și pe 
rezultatele învățării 

Seminar  2. 

Impozitele. Analiza metodologiei de impozitare. Impozitul pe 

profit (2 ore) 

Seminar  3. 

Impozitul pe profit. Impozitul pe venitul microintreprinderilor (2 

ore) 

Seminar  4. Impozitul pe venitul persoanelor fizice. Contribuții 
sociale obligatorii 

 (2 ore) 

Seminar 5. TVA. Accize 

 (2 ore) 

Seminar  6. Determinarea si declararea impozitelor si taxelor 

locale. Impozitul pe constructii. Taxe vamale 

 (2 ore) 

Seminar  7. Aspecte privind procedura fiscală. Declaratii fiscale  (2 

ore) 

Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi 
- Nuţă, A.- Fiscalitate, Editura Universitara Danubius, 2016 

- Dragomir, G., Finanţe publice, Ed. Fundaţiei Academice “Danubius” Galaţi, 2007 

- Filip, G., Finanţe publice, Editura Junimea, Iaşi, 2002 

- Grigorie-Lăcrița, N. (coord.) - Fiscalitate 2015. Probleme și soluții la practica fiscală, București, Tribuna Economică, 
2015 

- Mosteanu, T - Finante publice - Note de curs si aplicatii pentru seminar, Editia a III -a revizuita, Editura Universitara, 

2011 

- Ţâţu L.(coord.),2013,Fiscalitate.De la lege la practică, Ediţia a8-a Editura C.H.Beck; 

- Vacarel, I., Finanţe publice – E.D.P., Bucureşti, 2008 

- Vintilă, N. - Fiscalitatea aplicată și elemente de management fiscal. București, C.H. Beck , 2013 

- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu actualizări si Codul de procedura fiscala 

- Legea 500/2002 privind finanțele publice 

-  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
-  Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare 

- Monitorul Oficial al României 

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, 

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
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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 

- Lazăr S., 2011, Sisteme fiscale comparate. Metode şi practici internaţionale, Editura Wolters Kluwer, 

- Lee, R., Johnson, R., Joyce, P., Public Budgeting Systems, 8th edition, Jones and Barlett Publishers, 2008 

- Morar,D. Sistemul fiscal romanesc.Traditie si capacitate de adaptare,Editura Dacia,Cluj- Napoca,2009 

- 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 

- Stefura G.– Bugete publice și fiscalitate – Ed. Universitatea Al.I.Cuza, Iași, 2005; 
- 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 

- ŢâţuL.(coord.),2013,Fiscalitate.De la lege la practică, Ediţia a8-a Editura C.H.Beck;  

- 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,  
-  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 

-  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
-  Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare 

- Monitorul Oficial al României,  

- 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 

fiscale, 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 practicii fiscale.  

 

10. Evaluare 

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

din nota finală 

10.4 Curs Frecvenţă, parcurgerea 
bibliografiei, cunoaşterea 
informaţiei predate la curs 

Examen scris 60% 

10.5 Seminar / laborator Frecvenţă, elaborarea unor 
referate, teme de casă, teste, joc de 
rol, participarea la dezbateri la 

seminar 

Evaluare continua 40% 

10.6 Standard minim de performanță 

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

 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
1/ 09 /2019 Conf.univ.dr. Alina Cristina Nuta Asist. Univ. dr. Florentin-Emil Tanasă  

 

 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
10/ 09 / 2019 Lect. univ. dr. Rose-Marie Puscaciu 
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FIȘA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea „DANUBIUS” Galați 
1.2 Facultatea  Științe Economice 

1.3 Departamentul Finanțe și Administrarea Afacerilor 

1.4 Domeniul de studii Finanțe 

1.5 Ciclul de studii
1
 Licență  

1.6 Programul de studii / Calificarea Finanțe și Bănci 
 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei ECONOMIE EUROPEANĂ 

2.2 Titularul activităților de curs Conf.univ.dr. Gabriela MARCHIS 

2.3 Titularul activităților de seminar Conf.univ.dr. Gabriela MARCHIS 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul III 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei
2
 Obl. 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar / laborator 1 

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

3.7 Distribuția fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 35 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren 35 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 9 

Tutoriat/consultații 2 

Examinări 2 

Alte activități  

3.8 Total ore de studiu individual 83  

3.9 Total ore pe semestru 125  

3.10 Numărul de credite 5  

 

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

4.2 de competențe nu este cazul 

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfășurare a cursului sală dotată cu proiector și acces la Internet 
5.2 de desfășurare a seminarului sală dotată cu proiector și acces la Internet 
 

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

 

 
Competențe 
profesionale 

C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în 
entitățile/organizațiile private şi publice 

C1.1.Identificarea şi definirea factorilor economici, sociali și legislativi de la nivelul Uniunii Europene 

care influențează operațiunile economico-financiare din entitățile/organizațiile private şi publice. 
C1.2 Explicarea şi interpretarea factorilor economici, sociali și legislativi de la nivelul Uniunii 

Europene care influențează operațiunile economico-financiare din entitățile/organizațiile private şi 
publice. 

Competențe 
transversale Nu este cazul 

 

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

 

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

Cursul își propune însușirea şi aprofundarea de către studenți a cunoștințelor 
referitoare la perspectivele dezvoltării economiei româneşti şi evidențierea 
posibilităţilor reale de integrare în Uniunea Europeană. 

                                                 
1
 licență, masterat, doctorat 

2
 obligatorie, opţională, facultativă 



2 

 

7.2 Obiectivele specifice 

Manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific 
în care se regăsește disciplina “Economie europeană”. Valorificarea optimă și 
creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice. 

 

 

8. Conținuturi 

8.1 Curs  (2 ore/curs) Metode de predare Observații 
Cursul 1 Concepte şi teorii ale integrării (4 ore) 

Cursul 2 Integrarea economică în U.E.: adâncirea, 
lărgirea şi extinderea (4 ore) 
Cursul 3 Coeziunea economico-socială – expresie a 

echităţii în procesul de integrare europeană (4 ore) 

Cursul 4 Conținutul politicii de coeziune a Uniunii 

Europene (4 ore) 
4.1 Obiective 

4.2 Instrumente de programare 

4.3 Sistemul instrumentelor financiare 

Cursul 5 Strategia de dezvoltare a României (2 ore) 

Cursul 6 Politica de coeziune a României (4 ore) 
6.1 Obiective 

6.2 Actorii instituţionali  
6.3 Instrumentele tehnice și financiare 

Cursul 7 Fondurile Structurale şi de Coeziune: 
mecanisme de constituire şi implementare (6 ore) 
7.1 Evoluţii şi tendinţe 

7.2 Instrumentelor structurale pentru actuala perioadă de 
programare. Mecanisme de constituire. 

7.2.1 Fondurile Structurale 

7.2.2 Fondul de Coeziune 

7.3 Sistemul de implementare al Fondurilor Structurale 

- Expunerea: descrierea, 

explicaţia, prelegerea dialog, 
prelegeri cu oponenţi, prelegeri în 

echipă. 
- Postarea pe platforma electronică 

de învățământ Danubius online, în 
meniul Resurse a unor materiale 

de documentare suplimentară 
(filme, prezentări, Rapoarte CE). 

- Conversaţia: dezbaterea, 
dialogul, conversaţii de fixare şi 

consolidare a cunoştinţelor, 
conversaţii de sistematizare şi 

sinteză, conversaţii de aplicare. 
- Problematizarea: utilizarea 

întrebărilor-problemă, problemelor 
şi situaţiilor- problemă. 

 

 

 

 

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 

 Bibliografie 

1. Documente electronice furnizate în meniul Resurse pe platforma Danubius Online. 

2. Marchis Gabriela (2016) Economie europeană pe înțelesul tuturor: (curs ID/FR/IF), editura: Universitară Danubius, Galați, 125 
pag., ISBN: 978-606-533-445-8. 

3. Marchis Gabriela (2017) In “No Time”, Not “Out of Time”! - A Lesson about Strategic Thinking in Regional Development, The 

12
th

 edition of the International Conference “European Integration Realities and Perspectives (EIRP)”, May 19th, EIRP 2017 

Proceedings, vol.12, Danubius University Press, Indexed in Proquest, EBSCO, DOAJ (Directory of open access journals), Genamics 

Journal Seek, Index Copernicus, and VLEX, pp. 265-274, Print ISSN:2067-9211, Online ISSN:2069-9344 http://proceedings.univ-

danubius.ro/index.php/eirp/article/view/1800/1893 

4. Marchis Gabriela (2015) A Cohesive Romania: New Instruments, New Concepts, maybe New Regions, in The USV Annals of 

Economics and Public Administration http://www.seap.usv.ro/annals/ojs/index.php/annals/index, Volume 15, Issue 2(22) Editura 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, ISSN: 2285-3332, Online ISSN: 2344-3847 pp.26-33. 

(http://seap.usv.ro/annals/arhiva/USVAEPA_VOL.15,ISSUE_2%2822%29,2015_fulltext.pdf) 

5. Marchis Gabriela (2015) The Potential Sources of Change in Romania Regional Policy, Joint International Conferences: The 

10
th

 edition of the International Conference “European Integration Realities and Perspectives (EIRP)”and „The 5
th

 edition of the 

Global Advancement of Universities and Colleges (GAUC), 16-17 May, EIRP 2015 Proceedings, vol.10, Danubius University Press, 

Indexed in Proquest, EBSCO, DOAJ (Directory of open access journals), Genamics Journal Seek, Index Copernicus, and VLEX, pp. 

546-552, http://www.proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/1570/1544. 

6. European Union (2014), “Cohesion Policy 2014-2020”, Panorama Inforegio, 48:1-48. Luxembourg: Publications Office of the 

European Union. 

7. Marchis Gabriela (2014) The EU New Cohesion Policy – A Leading Part in Transforming the European Economy 5
th
 

International Conference on Business and Economy (ICBE) “Steps towards Responsible Research and Innovation in a Global 

Economy”, 5-7 June, Spiru Haret University, Faculty of Accounting and Financial Management, Constanța, România, pp.147-156.  

http://www.researchgate.net/publication/263468242_The_EU_New_Cohesion_Policy__A_Leading_Part_in_Transforming_the_European_Economy 

8. Marchis Gabriela (2014) EU Funding for 2014-2020 – Upcoming Opportunities and Challenges, the 9
th

 edition of the 

International Conference “European Integration Realities and Perspectives” (EIRP), 16-17 May, Danubius University of Galați, 
România, http://www.researchgate.net/publication/262301067_European_Integration_-Realities_and_Perspectives_2014_EU_Funding_for_2014-

2020__Upcoming_Opportunities_and_Challenges 

9. Official Journal of the European Union (2013) Regulation (EU) No 1287/2013 of the European Parliament and of the Council of 

11 December 2013 establishing a Program for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises (COSME) 

http://www.doaj.org/doaj?func=findJournals&hybrid=&query=EIRP
http://journalseek.net/cgi-bin/journalseek/journalsearch.cgi?field=issn&query=2067-9211
http://journalseek.net/cgi-bin/journalseek/journalsearch.cgi?field=issn&query=2067-9211
http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=6103
http://ro.vlex.com/source/eirp-proceedings-5674
http://proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/1800/1893
http://proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/1800/1893
http://www.seap.usv.ro/annals/ojs/index.php/annals/index
http://seap.usv.ro/annals/arhiva/USVAEPA_VOL.15,ISSUE_2%2822%29,2015_fulltext.pdf
http://www.doaj.org/doaj?func=findJournals&hybrid=&query=EIRP
http://journalseek.net/cgi-bin/journalseek/journalsearch.cgi?field=issn&query=2067-9211
http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=6103
http://ro.vlex.com/source/eirp-proceedings-5674
http://www.proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/1570/1544
http://www.researchgate.net/publication/263468242_The_EU_New_Cohesion_Policy__A_Leading_Part_in_Transforming_the_European_Economy
http://www.researchgate.net/publication/262301067_European_Integration_-Realities_and_Perspectives_2014_EU_Funding_for_2014-2020__Upcoming_Opportunities_and_Challenges
http://www.researchgate.net/publication/262301067_European_Integration_-Realities_and_Perspectives_2014_EU_Funding_for_2014-2020__Upcoming_Opportunities_and_Challenges
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(2014-2020) and repealing Decision No 1639/2006/EC 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0033:0049:EN:PDF 

10. Official Journal of the European Union (2013) Regulation (EU) No 1300/2013 of the European Parliament and of the Council of 

17 December 2013 on the Cohesion Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1084/2006 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0281:0288:EN:PDF 

11. Official Journal of the European Union (2013) Regulation (EU) No 1301/2013 of the European Parliament and of the Council of 

17 December 2013 on the European Regional Development Fund and on specific provisions concerning the Investment for growth 

and jobs goal and repealing Regulation (EC) No 1080/2006 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0289:0302:EN:PDF 

12. Official Journal of the European Union (2013) Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 

17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the 

Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying 

down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the 

European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:EN:PDF 

13. Official Journal of the European Union (2013) Regulation (EU) No 1304/2013 of the European Parliament and of the Council of 

17 December 2013 on the European Social Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1081/2006 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0470:0486:EN:PDF 

14. Comisia Europeană (2013) Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu, Al optulea raport intermediar privind 
coeziunea economică, socială și teritorială, Bruxelles, COM(2013) 463 final. 

15. Ferrán Brunet (2013) Convergence and Divergences in the European Economy: Rebalancing and Being Competitive in a 

Non‐optimal Monetary Union, Serie Documentos de Trabajo, 03/2013, Instituto Universitario de Analisis Economico y Social, 

Universidad de Alcala. 

16. European Commission (2012) Simplifying Cohesion Policy for 2014-2020, Directorate-General for Regional Policy 

Communication, Luxembourg: Publications Office of the European Union, ISBN 978-92-79-23148-3. 

17. *** RAPORTUL STRATEGIC NAŢIONAL 2012 privind implementarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune, Guvernul 

României, februarie 2013. 

18. Marchis Gabriela, Impactul extinderii Uniunii Europene asupra strategiilor şi politicilor regionale, editura: Didactică şi 
Pedagogică, Bucureşti,  2009. 
19. Marchis Gabriela, Analiza fondurilor europene pre şi post aderare în România, editura: Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 
2009. 

8.2 Seminar (2 ore/seminar) Metode de predare Observații 
Seminar 1 (2 ore) 
Seminar organizatoric (inclusiv stabilirea colectivelor de 

lucru şi a temelor de proiect) 
Seminar 2 (2 ore) 

Procesul de extindere al Uniunii Europene şi consecinţele 
sale economice (prezentare teme, analiză critică, notare) 

Seminar 3 (2 ore) 

Raportul regional-naţional-internaţional în contextul 
european (prezentare teme, analiză critică, notare) 

Seminar 4 (2 ore) 

Dezvoltarea economică interregională la nivelul Uniunii 
Europene (prezentare teme, analiză critică, notare) 

Seminar 5 (2 ore) 

Analiza disparităților socio-economice la nivel regional în 
România (prezentare teme, analiză critică, notare) 

Seminar 6 (2 ore) 
Bune practici în utilizarea Fondurilor Structurale şi de 
Coeziune (prezentare teme, analiză critică, notare) 

Seminar 7 (2 ore) 
Strategia Europa 2020 (prezentare teme, analiză critică, 
notare) 

 

 

- Descoperirea: redescoperirea 

dirijată şi independentă, 
descoperirea creativă, descoperirea 

prin documentare, descoperirea 

experimentală. 
- Problematizarea: utilizarea 

întrebărilor-problemă, problemelor 
şi situaţiilor- problemă. 

- Conversaţia: dezbaterea, 
dialogul, conversaţii de fixare şi 

consolidare a cunoştinţelor, 
conversaţii de sistematizare şi 

sinteză, conversaţii de aplicare. 
 

 

 

 

 

 

Studenții vor realiza prezentări 
Power-Point 

pe tematica enunțată în cadrul 
seminarului organizatoric, 

respectând cerințele minime 
obligatorii (format, structură, etc.) 

 

 Bibliografie 

1. Documente electronice furnizate în meniul Resurse pe platforma Danubius Online. 

2. Marchis Gabriela (2017) In “No Time”, Not “Out of Time”! - A Lesson about Strategic Thinking in Regional Development, The 

12
th

 edition of the International Conference “European Integration Realities and Perspectives (EIRP)”, May 19th, EIRP 2017 

Proceedings, vol.12, Danubius University Press, Indexed in Proquest, EBSCO, DOAJ (Directory of open access journals), Genamics 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0033:0049:EN:PDF
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0281:0288:EN:PDF
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0289:0302:EN:PDF
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:EN:PDF
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0470:0486:EN:PDF
http://www.doaj.org/doaj?func=findJournals&hybrid=&query=EIRP
http://journalseek.net/cgi-bin/journalseek/journalsearch.cgi?field=issn&query=2067-9211
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Journal Seek, Index Copernicus, and VLEX, pp. 265-274, Print ISSN:2067-9211, Online ISSN:2069-9344 http://proceedings.univ-

danubius.ro/index.php/eirp/article/view/1800/1893 

3. Marchis Gabriela (2016) Economie europeană pe înțelesul tuturor: (curs ID/FR/IF), editura: Universitară Danubius, Galați, 125 
pag., ISBN: 978-606-533-445-8. 

4. Marchis Gabriela (2015) A Cohesive Romania: New Instruments, New Concepts, maybe New Regions, in The USV Annals of 

Economics and Public Administration http://www.seap.usv.ro/annals/ojs/index.php/annals/index, Volume 15, Issue 2(22) Editura 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, ISSN: 2285-3332, Online ISSN: 2344-3847 pp.26-33. 

(http://seap.usv.ro/annals/arhiva/USVAEPA_VOL.15,ISSUE_2%2822%29,2015_fulltext.pdf) 

5. Marchis Gabriela (2015) The Potential Sources of Change in Romania Regional Policy, Joint International Conferences: The 

10
th

 edition of the International Conference “European Integration Realities and Perspectives (EIRP)”and „The 5
th

 edition of the 

Global Advancement of Universities and Colleges (GAUC), 16-17 May, EIRP 2015 Proceedings, vol.10, Danubius University Press, 

Indexed in Proquest, EBSCO, DOAJ (Directory of open access journals), Genamics Journal Seek, Index Copernicus, and VLEX, pp. 

546-552, http://www.proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/1570/1544. 

6. Marchis G. (2013) „Is there an Amazing Way to Deal with the Crisis of EU integration”, in Acta Universitatis Danubius 

OEconomica, ISSN: 2065-0175, Indexed in: EconPapers, ICAAP, RePEc, IDEAS, Intute, Copernicus, EBSCO, ProQuest, DOAJ, 

SCIPIO, Vol.9, no.4, pp.462-472, http://journals.univ-danubius.ro/index.php/oeconomica/article/view/1854/1528 

7. Marchis Gabriela (2013) Opportunities, Challenges and Results of the Performance Management Process, International 

Conference of Annals of the University of Bucharest – Series of Administrative Science (AUB-SAS) “The Public Administration – 

Current Trends”, Faculty of Business and Administration, University of Bucharest, 31
st
 October 2013, http://aub-

sas.faa.ro/en/article/OPPORTUNITIES-CHALLENGES-AND-RESULTS-OF-THE-PERFORMANCE-MANAGEMENT-

PROCESS~737.html 

8. Marchis Gabriela (2012) European Integration between Equity, Efficiency and Welfare, 7
th

 edition of The International 

Conference „European Integration Realities and Perspectives”, EIRP 2012 Proceedings, Danubius University Press, ISSN 2067-9211, 

Indexed in ProQuest, DOAJ, v/lex, COPERNICUS, GENAMICS, http://proceedings.univ-

danubius.ro/index.php/eirp/article/view/1245. pp. 529-534. 

9. Comisia Europeană (2013) Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu, Al optulea raport intermediar privind 

coeziunea economică, socială și teritorială, Bruxelles, COM(2013) 463 final. 

10. Ferrán Brunet (2013) Convergence and Divergences in the European Economy: Rebalancing and Being Competitive in a 

Non‐optimal Monetary Union, Serie Documentos de Trabajo, 03/2013, Instituto Universitario de Analisis Economico y Social, 

Universidad de Alcala. 

11. European Commission (2012) Simplifying Cohesion Policy for 2014-2020, Directorate-General for Regional Policy 

Communication, Luxembourg: Publications Office of the European Union, ISBN 978-92-79-23148-3. 

12. *** RAPORTUL STRATEGIC NAŢIONAL 2012 privind implementarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune, Guvernul 

României, februarie 2013. 

13. Marchis Gabriela, Impactul extinderii Uniunii Europene asupra strategiilor şi politicilor regionale, editura: Didactică şi 
Pedagogică, Bucureşti,  2009. 
14. Marchis Gabriela, Analiza fondurilor europene pre şi post aderare în România, editura: Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 
2009.  

15. Ionescu Romeo, Marchis Gabriela, U.E.-prezent şi perspective, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2006. 
16. Ionescu Romeo, Marchis Gabriela, Strategii de dezvoltare comunitară şi regională, Ed. Fundaţiei Academice Danubius, Galaţi, 
2006. 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor 
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Conținutul disciplinei este în concordanță cu ceea ce se predă în alte centre universitare din țară și din străinătate.  
Pentru o mai bună adaptare a conținutului disciplinei la cerințele comunității se are în vedere participarea activă a 
studenților la identificarea unor soluții pentru problemele actuale generate de procesul de integrare europeană. 
 

 

10. Evaluare 

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

din nota finală 

10.4 Curs  Cunoaşterea şi utilizarea noţiunilor 
specifice. 

Examinare scrisă 70% 

10.5 Seminar - Efectuarea temelor de seminar și 
susținerea testului de verificare. 
- Prezența integrală la seminar. 

Notarea temelor și a testului de 
verificare 

30% 

http://journalseek.net/cgi-bin/journalseek/journalsearch.cgi?field=issn&query=2067-9211
http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=6103
http://ro.vlex.com/source/eirp-proceedings-5674
http://proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/1800/1893
http://proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/1800/1893
http://www.seap.usv.ro/annals/ojs/index.php/annals/index
http://seap.usv.ro/annals/arhiva/USVAEPA_VOL.15,ISSUE_2%2822%29,2015_fulltext.pdf
http://www.doaj.org/doaj?func=findJournals&hybrid=&query=EIRP
http://journalseek.net/cgi-bin/journalseek/journalsearch.cgi?field=issn&query=2067-9211
http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=6103
http://ro.vlex.com/source/eirp-proceedings-5674
http://www.proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/1570/1544
http://journals.univ-danubius.ro/index.php/oeconomica/article/view/1854/1528
http://aub-sas.faa.ro/en/article/OPPORTUNITIES-CHALLENGES-AND-RESULTS-OF-THE-PERFORMANCE-MANAGEMENT-PROCESS~737.html
http://aub-sas.faa.ro/en/article/OPPORTUNITIES-CHALLENGES-AND-RESULTS-OF-THE-PERFORMANCE-MANAGEMENT-PROCESS~737.html
http://aub-sas.faa.ro/en/article/OPPORTUNITIES-CHALLENGES-AND-RESULTS-OF-THE-PERFORMANCE-MANAGEMENT-PROCESS~737.html
http://proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/1245.%20pp.%20529-534
http://proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/1245.%20pp.%20529-534
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10.6 Standard minim de performanță 

 Efectuarea temelor de seminar respectând următoarea structură: 
1. Rezumat (maxim 200 cuvinte) 

2. Cuvinte cheie (3-5 cuvinte cheie, altele decât cele folosite în titlu) 

3. Introducere 

4. Stadiul cercetărilor efectuate în tematica investigată  
5. Expunerea problemei 

6. Concepte şi terminologie 

7. Rezolvarea problemei – soluţii identificate 

8. Analiza rezultatelor 

9. Concluzii 

10. Propuneri 

11. Bibliografie 

 Cunoașterea în proporție de 50% a informației transmise 

 Prezența integrală la seminarii 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
03/09/2019 Conf.univ.dr. Gabriela Marchis 

__________________________ 

 

Conf.univ.dr. Gabriela Marchis 

_________________________ 

Data avizării în departament 
10/09/2019 

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 Universitatea „DANUBIUS” Galați 
1.2 Facultatea / Departamentul Științe Economice 

1.3 Departamentul Finanțe și Administrarea Afacerilor 

1.4 Domeniul de studii Finanţe 

1.5 Ciclul de studii
1
 Licență     

1.6 Programul de studii / Calificarea Finanțe și Bănci 
 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei LIMBA STRAINA PENTRU AFACERI 

2.2 Titularul activităților de curs Lect. univ. dr. Oana Andreea Nae 

2.3 Titularul activităților de seminar Lect. univ. dr. Oana Andreea Nae 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul III 2.6 Tipul de evaluare PV3 2.7 Regimul disciplinei
2
 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 1 

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

3.7 Distribuția fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 10 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren 5 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 3 

Tutoriat 1 

Examinări 2 

Alte activități 1 

3.8 Total ore de studiu individual 22  

3.9 Total ore pe semestru 50  

3.10 Numărul de credite 2  

 

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

4.2 de competențe  Nu este cazul 

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfășurare a cursului sală de curs dotată cu proiector 
5.2 de desfășurare a seminarului / 
laboratorului 

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.) 

C
om

pe
te

nț
e 

p
ro

fe
si

o
n

a
le

 

 

 

 

Nu este cazul  

C
om

pe
te

nț
e 

tr
a

n
sv

er
sa

le
  

 

CT3 Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si tehnicilor de 

invatare pentru propria dezvoltare 

 

                                                 
1
 licență, masterat, doctorat 

2
 obligatorie, opţională, facultativă 
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7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Acumularea unui bagaj de cunostinte solide privind utilizarea limbii engleze 

in context economic 

 

 

7.2 Obiectivele specifice 

- posibilitatea folosirii cu maximum de eficienta a cunostintelor de limba 

engleza economica specifice aplicate domeniului financiar-bancar atat în 

codul scris, cat şi in cel vorbit; 

- familiarizarea studentilor cu practica traducerilor de specialitate; 

- pregătirea studenţilor în abodarea unor texte de specialitate; 

- însuşirea unor termeni şi noţiuni specifice domeniului de pregătire şi 

specializare. 

 

8. Conținuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observații 
Curs 1. (2 ore) 

The Market Economy as an Economic System. Market /vs./ 

Centralized Economy and the Business World (Word Order 

Issues; Simple Sentence and Complex Sentences); 

Message, Audience and Purpose in Negotiations. Face to Face 

in Business. Starting up a Business. The Economist and the 

Society (Nouns and Articles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prelegere, explicaţie,  
dialog interactiv cu 

studenţii – o abordare 

teoretica şi practico-

aplicativa a domeniului 

studiat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborata in deplina 

concordanta cu elementele 

inovatoare ale strategiei 

didactice actuale: analiza, 

comparatia, 

exemplificarea, dialogul, 

transferul de informatie 

fiind efectuat in aceeasi 

masura si pe platforma 

Sakai, in scopul realizarii 

unui act didactic centrat pe 

student si pe rezultatele 

invatarii 

Curs 2. (2 ore) 

What is Economics? (Focusing Adverbs; General and 

Infinitives; Type 1 – 

Conditionals; Foreign Plurals; Past Subjunctive; Present 

subjunctive) Banking; Plastic Money (Numerals, Past Tense 

Continuous, Pronouns, Type II 

Conditionals)  

Curs 3. (2 ore) 

Why Do We Work? Elements of an Employment File. 

Business Prospects (Quantity Adjectives; Infinitival Phrases; 

Futurity); 

Prices. Inquires for Goods. Auctions; Terms of Sale and 

Payment (Quantity and Quality; Adj.+ to –ing; Future 

Continuous; Future in the Past; the Future Perfect; Verb + 

Gerund/ Verb + to-ing) 

Curs 4. (2 ore) 

What is Statistics? (Adverbs of  Indefinite Time and 

Frequency; Discourse Markers; The For – Phrase. 

Compulsory Prepositions with Nouns; The Present Perfect 

Simple and Continuous); 

Occupational Writing; Interviews; Letters and Memorandums 

(Adverbs; The Verbs Be/Have/Do) 

Curs 5. (2 ore) 
Reports and Minutes; Status Inquiries; Making Complaints 

(Prepositions and Adverb Particles); 

The Contract. Delivery and Reception (Modal and Related 

Verbs) 

Curs 6. (2 ore) 

Inflation (Questions; Answers; Negatives); 

Business Communications. Advertising and Marketing 

(Direct and Indirect Speech I) 

Curs 7. (2 ore) 

Business Organizations and Types of Business; Business 

Partnerships; From Small Business to Corporations (Direct 

and Indirect Speech II) 

Bibliografie 

1. Brooks, Michael; David Horner (1998). Business English, Teora, Bucuresti; 

2. Ciuciuc, Olga; Tănăsescu, Eugenia (1998). English for Business Purposes. Essential English. Bucureşti: Teora. 
3. Cotton, D.; Robbins S. (1996). Business Class. London: Longman. 

4. Dimitriu-Caracota, Maria; Duncan, Frederick Henry - English - Romanian Dictionary of Accounting, 

Economic and Financial Terms. Bucureşti: Garamond. 
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5. Dutescu, Dan; Mareş, Liliana (1988). Manual de conversaţie în limba engleză. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi 
Enciclopedică; 
6. Emerson, Paul (2008). Business English. Macmillan. 

7. Evans, David (2003). Decisionmaker. Cambridge: Cambridge Universty Press. 

8. Gavriliu, Eugenia (1998). English for Economics. Galaţi: Zigotto. 
9. Hulban, Horia (1997). English for You. Răzeşu, Iaşi: Fundaţia Academică "Petre Andrei". 
10. Mariana, Nicolae (2008). Corespondenta comerciala in limba engleza. Bucureşti: Editura Universitara. 
8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observații 
Seminar 1 (2 ore) 
The Market Economy as an Economic System. Market /vs./ 

Centralized Economy and the Business World (Word Order 

Issues; Simple Sentence and Complex Sentences); 

Message, Audience and Purpose in Negotiations. Face to Face 

in Business. Starting up a Business. The Economist and the 

Society (Nouns and Articles) 

Studying English for Economics – Textual Approach 

Economic Systems 

Basic Types of Economic Systems. Part of a Social System 

Generalities upon the Elements of a Business Letter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abordarea practica a 

aspectelor teoretice, 

lucrul individual cu 

studenții in rezolvarea 
de teste, analize, 

sinteze, solicitarea si 

tratarea de referate pe 

teme de actualitate, 

propuneri de teme. 

Fiecare student va 

comunica rezultatul 

temelor propuse, 

realizat in urma 

studiului individual, pe 

platforma Sakai in 

vederea evaluarii 

individuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitatea de seminar 

este centrata pe student si  

pe rezultatele invatarii 

Seminar 2 (2 ore) 

What is Economics? (Focusing Adverbs; General and 

Infinitives; Type 1 – Conditionals; Foreign Plurals; Past 

Subjunctive; Present subjunctive) Banking; Plastic Money 

(Numerals, Past Tense Continuous, Pronouns, Type II 

Conditionals) 

Contract Letter -Request To Expedite Payments – Text 

Approach 

Seminar 3 (2 ore) 
Why Do We Work? Elements of an Employment File. Business 

Prospects (Quantity Adjectives; Infinitival Phrases; Futurity); 

Prices. Inquires for Goods. Auctions; Terms of Sale and 

Payment (Quantity and Quality; Adj.+ to –ing; Future 

Continuous; Future in the Past; the Future Perfect; Verb + 

Gerund/ Verb + to-ing) 

Monetary Stability and Production – Text Approach. 

Seminar 4 (2 ore) 

What is Statistics? (Adverbs of Indefinite Time and Frequency; 

Discourse Markers; The For – Phrase. Compulsory Prepositions 

with Nouns; The Present Perfect Simple and Continuous); 

Occupational Writing; Interviews; Letters and Memorandums 

(Adverbs; The Verbs Be/Have/Do) 

Manufacturing – Text Approach 

Seminar 5 (2 ore) 

Reports and Minutes; Status Inquiries; Making Complaints 

(Prepositions and Adverb Particles); 

The Contract. Delivery and Reception (Modal and Related 

Verbs) 

Modern Guilds – Text Approach 

Seminar 6 (2 ore) 

Inflation (Questions; Answers; Negatives); 

Business Communications. Advertising and Marketing (Direct 

and Indirect Speech I) 

Translation of contract agreement sample into Romanian 

Business contract fill-in and translation; contract drafting 

Seminar 7 (2 ore) 
Business Organizations and Types of Business; Business 

Partnerships; From Small Business to Corporations (Direct and 

Indirect Speech II) 

Translation of contract agreement sample into English 

Bibliografie 

1. Brooks, Michael; David Horner (1998). Business English, Teora, Bucuresti; 

2. Ciuciuc, Olga; Tănăsescu, Eugenia (1998). English for Business Purposes. Essential English. Bucureşti: Teora. 
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3. Mariana, Nicolae (2008). Corespondenta comerciala in limba engleza. Bucureşti: Editura Universitara. 
 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor 
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Participarea la acțiuni comune și alte forme de comunicare (convenții de parteneriat, dialog, cursuri, comisii, 
practică de specialitate etc.)  cu reprezentanți ai mediului economico-social pentru identificarea unor probleme 

financiare de interes la acest nivel care să poată fi incluse în conținutul disciplinei 
 

10. Evaluare 

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

din nota finală 

10.4 Curs Frecvenţă, parcurgerea 
bibliografiei, cunoaşterea 
informaţiei predate la curs 

Proba de verificre scrisa 70% 

10.5 Seminar / laborator Frecvenţă, elaborarea unor 
referate, teme de casă, teste, joc de 
rol, participarea la dezbateri la 

seminar 

Evaluare continua 30% 

10.6 Standard minim de performanță 

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

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
01 / 09 / 2019 Lect. univ. dr. Oana Andreea Nae Lect. univ. dr. Oana Andreea Nae 

 

 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
Lect. univ.dr. Rose-Marie Pușcaciu 

10.09.2019  
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FIȘA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea „DANUBIUS” Galați 
1.2 Facultatea  Științe Economice 

1.3 Departamentul Finanțe și Administrarea Afacerilor 

1.4 Domeniul de studii Finanțe 

1.5 Ciclul de studii
1
 Licență 

1.6 Programul de studii / Calificarea Finanțe și Bănci  
 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei PRODUSE ȘI SERVICII BANCARE 

2.2 Titularul activităților de curs Lect. univ. dr. Sorin ENACHE 

2.3 Titularul activităților de seminar Lect. univ. dr. Sorin ENACHE 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul III 2.6 Tipul de evaluare  E 2.7 Regimul disciplinei
2
 Opț. 

 

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  2 

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

3.7 Distribuția fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren 20 

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

Tutoriat  

Examinări 2 

Alte activități 9 

3.8 Total ore de studiu individual 69  

3.9 Total ore pe semestru 125  

3.10 Numărul de credite  5  

 

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.) 
4.1 de curriculum Management, Marketing, Informatică economică 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 de competențe 

      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 

       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 

C2.4 Identificarea criteriilor de selecţie şi aplicarea variantei adecvate pentru culegerea şi analiza 
datelor economico- financiare 

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 

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfășurare a cursului sală de curs dotată cu proiector 
5.2 de desfășurare a seminarului / 

laboratorului 

sală de seminar dotată cu proiector și acces la Internet 

 

                                                 
1
 licență, masterat, doctorat 

2
 obligatorie, opţională, facultativă 
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6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face parte 

disciplina.) 
C

om
pe

te
nț

e 
pr

of
es

io
na

le
 

C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în 
entitățile/organizațiile private şi publice 

C1.1 Definirea conceptelor,  metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entitățile/organizațiile private 
şi publice 

C1.3 Aplicarea conceptelor, procedeelor şi metodelor folosite în contabilitatea entității/organizației pentru 
înregistrarea operațiunilor economice 

C1.5 Valorificarea conceptelor,  metodelor şi instrumentelor de natură financiară în elaborarea de 
proiecte/lucrări  

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

C3.1 Descrierea lucrărilor de natură economico-financiară realizate la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi 
publice 

C3.2 Explicarea lucrărilor de natură economico-financiară realizate la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi 
publice 

C3.3  Aplicarea cunoştinţelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pentru realizarea lucrărilor economico-

financiare 

C3.5  Elaborarea unui studiu referitor la realizarea lucrărilor economico- financiare 

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

C4.1 Identificarea şi descrierea operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare 

C4.2 Explicarea operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare 

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

C4.5 Simularea de operaţiuni şi/sau tranzacţii financiare 

C
om

pe
te

nț
e 

tr
a

n
sv

er
sa

le
  

 

 

Nu este cazul  

 

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

 

 

7.1 Obiectivul 

general al 

disciplinei 

Cursul PRODUSE ȘI SERVICII BANCARE  are ca obiectiv general asigurarea unor cunoștințe care 
să permită înțelegerea elementelor distinctive ale produselor și serviciilor oferite clientelei de către 
instituțiile de credit cu accent pe utilitatea lor practicã, prin insusirea și simularea  tehnicilor de 

derulare a  mecanismelor monetare, bancare si de credit.  

Cursul prezintă  modul în care funcţionează sistemele de plăţi în economiile moderne, reglementările, 
tehnicile, instrumentele şi procedurilor utilizate  pentru transferul interbancar de fonduri precum și 
rolul diverselor categorii de intermediari financiari în acest sistem.    

 

 

 

 

 

7.2 

Obiectivele 

specifice 

• cunoaşterea produselor si a serviciilor moderne de plăți și funcționării transferurilor 
interbancare de fonduri; 

• înţelegerea raţiunilor teoretice şi practice din spatele utilizarii produselor financiare-bancare  

• cunoaşterea rolului băncii centrale și a instituțiilor de credit  în sistemul de plăți de interes 
național; 
• explicarea modalităţilor, instrumentelor şi procedurilor aplicate în derularea plăților 
internaționale; 
• prezentarea sistemului de transfer de fonduri TARGET II operaţional în Uniunea Europeană 

• înțelegerea și utilizarea limbajului specific domeniului bancar privind produsele și serviciile 
bancare; 

• cunoaşterea legislaţiei în domeniu şi a cerinţelor armonizării cu legislaţia şi practicile 
europene 

• racordarea la practicile utilizate în sistemele de plăţi europene 

• insusirea tehnicilor de derulare a transferurilor de fonduri generate de utilizarea produselor si 

serviciilor bancare pe piata bancara romaneasca si internationala; 

• înțelegerea relatiilor care se stabilesc intre banci si clientii acestora cu ocazia utilizarii 
produselor si serviciilor bancare    

 

8. Conținuturi 

8.1 Curs  (2 ore/curs) Metode de predare Observații 
Cursul 1 (2 ore)   
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PRODUSE ŞI SERVICII BANCARE OFERITE 
CLIENTELEI.   PREZENTARE GENERALĂ 

1.1. Produse și servicii bancare – delimitări conceptuale 

1.2. Caracteristici distinctive  ale produselor și serviciilor 
bancare 

1.3. Criterii de clasificare a produselor și serviciilor instituţiilor 
de credit 

Cursul 2- 3 (4 ore) 

 INSTITUȚIILE DE CREDIT DIN ROMÂNIA 

2.1 Instituțiile de credit din România  - definiții și structură 

2.2 Băncile  -  instituții de credit cu vocație universală. 
Activități permise prin lege instituțiilor de credit  

2.3.  Băncile de economisire și creditare în domeniul locativ   
2.4.  Băncile de credit ipotecar  

2.5.  Organizaţiile  cooperatiste de credit  
Cursul 4 (2 ore) 

PRODUSE BANCARE PENTRU MOBILIZAREA  

RESURSELOR   

4.1. Depozitele bancare – definiții și tipuri de depozite bancare 

4.2 Produse financiare și de economisire- definiții, tipuri  și 
principale caracteristici 

Cursul 5-6 (4 ore) 

 PRODUSE BANCARE PRIVIND CREDITAREA 

CLIENTELEI 
5.1.. Delimitări conceptuale şi principale tipuri de credite 
acordate de bănci clientelei  
5.2.  Creanţele comerciale și creditele de scont 
5.3.  Creditele de factoring  

6.1.  Creditele de trezorerie  

6.2  Creditele pentru finanţarea stocurilor temporare sezoniere 

6.3. Creditele pentru  export  

Cursul 7- 8 -9 (6 ore) 

INSTRUMENTE ELECTRONICE DE PLATĂ  
7.1 Caracteristici distinctive 

7.2 Ordinul de plata electronic - definiții, caracteristici, 
elemente obligatorii, circuit bancar 

8.1 Cecul bancar - definiții, caracteristici, tipuri, elemente 
obligatorii, procesare electronică 

8.2 Cambia şi biletul la ordin - definiții, caracteristici, tipuri, 
elemente obligatorii, procesare electronică 

9.1   Debitarea directă   
9.2   Plățile programate 

Cursul 10-11 (4 ore) 

CARDUL BANCAR 

10.1 Cardul – instrument bancar de plată  
10.2 Tipuri de carduri  

10.3 Operațiuni cu carduri  
11.1 Fluxul operaţional al plăţilor prin carduri 
11.2 Cardurile în România  

Cursul 12  (2 ore) 

SISTEMUL PLĂŢILOR INTERBANCARE 

12.1Definiții și caracteristici  
12.2 Plățile electronice în timp real – structură, participanți 
Cursul 13 (2 ore) 

TRANSFERUL DE FONDURI 

13.1Transferul de fonduri intra și interbancar 
13.2  Decontarea brută a plătilor de mare valoare 

Cursul 14  (2 ore) 

COMPENSAREA INTERBANCARĂ  
  14.1 Concept, definiție, tipuri 
  14.2 Compensarea automată 

 

 

 

-   Expunerea: descrierea, 

explicaţia, prelegerea 
dialog, prelegeri cu 

oponenţi, prelegeri în 
echipă 

 

-  Postarea cursurilor pe 

platforma electronică de 
învățământ Danubius 

online (la Resurse în format 

pdf.) 

 

- Suportul de curs în format 

Power Point 

 

- Conversaţia: conversaţia 
euristică, dezbaterea, 

dialogul, conversaţii de 
fixare şi consolidare a 

cunoştinţelor, conversaţii 
de sistematizare şi sinteză, 

conversaţii de aplicare 

-   Problematizarea: utilizarea 

întrebărilor-problemă, 
problemelor şi situaţiilor- 

problemă. 
 

-   Descoperirea: 

redescoperirea dirijată şi 
independentă, descoperirea 
creativă, descoperirea prin 
documentare, descoperirea 

experimentală. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Bibliografie 
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 1. Cocriş, V.; Chirleşan, D., (2006) Tehnica operaţiunilor bancare, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, 
Iaşi 
2. Nicolae Danila, Lucian Claudiu Anghel, Alina Nicoleta Radu, Iustina Boitan, Gabriel Bistriceanu, Florin 

Eugen Sinca (2010) Corporate banking. Produse si servicii bancare corporate Editura ASE București 
3. Dedu Vasile, Enciu Adrian, Ghencea Stănel (2008). Produse şi servicii bancare, Bucureşti,   Editura ASE  
4.  Ilie Mihai (2007) Operaţiuni de încasări şi plăţi. Instrumente, modalităţi, tehnici. Editura Fundaţiei România 
de    măine, Bucureşti 
5. Negruş Mariana (2008) Produse şi servicii bancare. Marketing bancar, Editura Fundaţiei România de măine, 
Bucureşti 
6. Săvoiu Vasile (2008) Banca Centrală şi sistemele de plăţi de interes naţional, Colecţia Biblioteca Băncii 
Naţionale a României, Editura Enciclopedică, Bucureşti  
7. Trandafir Mariana (2005). Tehnici şi operaţiuni bancare. Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică. 
8. Trenca, I., Metode şi tehnici bancare, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2008 

9. Documente electronice furnizate în meniul Resurse pe platforma Danubius Online 

10. Banca Naţională a României, Rapoarte anuale 2000-2016 

11. Legea nr. 312/2004 privind Statul BNR, cu modificările și completările ulterioare  

12. Ordonanţa de urgenţă nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, cu modificările și 
completările ulterioare 

13. Legea nr. 227/2007 pentru aprobarea OUG nr. 99/2006 privind instituţiile de credit   
14.          Documente electronice furnizate în meniul Resurse pe platforma Danubius Online 

8.2 Seminar (2 ore/seminar) Metode de predare Observații 
Seminar 1 (2 ore) 

Aplicaţii privind delimitarea produselor și serviciilor bancare  
Seminar 2-3 (4 ore) 

Aplicaţii privind principalele instituții de credit și activitățile 
permise acestora  

Seminar 4  (2 ore) 

Aplicaţii privind produsele bancare pentru mobilizarea 
resurselor  

Seminar 5-6 (4 ore) 

Aplicaţii privind creditarea clientelei  
Seminar 7-8-9 (6 ore) 
Aplicaţii privind circuitul bancar al instrumentelor electronice 
de plată 

Seminar 10-11 (4 ore) 
Aplicaţii privind cardurile bancare  

Seminar 12-13  (4 ore) 
Aplicaţii privind transferurile de fonduri intra și interbancare 

Seminar 14  (2 ore)  
Aplicaţii privind compensarea interbancară  

 

 

 

 

-Expunerea: descrierea, 

explicaţia, prelegerea dialog, 
prelegeri cu oponenţi, 

prelegeri în echipă. 
 

- Problematizarea: utilizarea 

întrebărilor-problemă, 
problemelor şi situaţiilor- 

problemă. 
 

 

 

 

 

 

 

Scop: Centrare pe 

student și pe 
rezultatele învățării 

Bibliografie 

  1. Cocriş, V.; Chirleşan, D., (2006) Tehnica operaţiunilor bancare, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi 
2. Nicolae Danila, Lucian Claudiu Anghel, Alina Nicoleta Radu, Iustina Boitan, Gabriel Bistriceanu, Florin Eugen 

Sinca (2010) Corporate banking. Produse si servicii bancare corporate Editura ASE București 
3. Dedu Vasile, Enciu Adrian, Ghencea Stănel (2008). Produse şi servicii bancare, Bucureşti,   Editura ASE  
4.  Ilie Mihai (2007) Operaţiuni de încasări şi plăţi. Instrumente, modalităţi, tehnici. Editura Fundaţiei România de    

măine, Bucureşti 
5. Negruş Mariana (2008) Produse şi servicii bancare. Marketing bancar, Editura Fundaţiei România de măine, 

Bucureşti 
6. Săvoiu Vasile (2008) Banca Centrală şi sistemele de plăţi de interes naţional, Colecţia Biblioteca Băncii Naţionale 

a României, Editura Enciclopedică, Bucureşti  
7. Trandafir Mariana (2005). Tehnici şi operaţiuni bancare. Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică. 
8. Trenca, I., Metode şi tehnici bancare, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2008 

9. Documente electronice furnizate în meniul Resurse pe platforma Danubius Online 

10. Banca Naţională a României, Rapoarte anuale 2000-2016 

11. Legea nr. 312/2004 privind Statul BNR , cu modificările și completările ulterioare 

12. Ordonanţa de urgenţă nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului,  
13. Legea nr. 227/2007 pentru aprobarea OUG nr. 99/2006 privind instituţiile de credit cu modificările și completările 

ulterioare 

14.  Documente electronice furnizate în meniul Resurse pe platforma Danubius Online  
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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 predă în alte centre universitare din țară și din străinătate. Pentru 

o mai bună adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au avut loc întalniri atât cu reprezentaţi ai 
mediului de afaceri și ai băncilor din Galați  
 

10. Evaluare 

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

din nota finală 

10.4 Curs    Frecvenţă, parcurgerea 
bibliografiei, cunoaşterea 
informaţiei predate la curs 

 

Examen scris  70% 

10.5 Seminar / laborator  Frecvenţă, elaborarea unor 
referate, teme de casă, teste, joc de 
rol, participarea la dezbateri la 

seminar 

Evaluare continuă                             30% 

10.6 Standard minim de performanță 

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

 

 Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

1 / 09 /2019 Lect. univ. dr. Sorin ENACHE Lect. univ. dr. Sorin ENACHE 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
10 / 09 / 2019 Lect. univ. dr. Rose-Marie Pușcaciu 
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FIȘA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea „DANUBIUS” Galați 
1.2 Facultatea  Științe Economice 
1.3 Departamentul FAA 
1.4 Domeniul de studii Finanțe 

1.5 Ciclul de studii
1
 Licență     

1.6 Programul de studii / Calificarea Finanțe și Bănci  
 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei ECONOMIE MONETARĂ 
2.2 Titularul activităților de curs Lector univ. dr. ENACHE Sorin 
2.3 Titularul activităților de seminar Lector univ. dr. ENACHE Sorin 
2.4 Anul de studiu  II 2.5 Semestrul  III 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei

2
 Obl. 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: curs 1 seminar  2 
3.4 Total ore din planul de învățământ 42 din care: curs 14 seminar  28 
3.7 Distribuția fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  28 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren 15 
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 22 
Tutoriat  / consultații 10 
Examinări 6 
Alte activități ( participare sesiuni comunicări ştiinţifice, proiecte de cercetare ş.a.) 2 
3.8 Total ore de studiu individual 83  

3.9 Total ore pe semestru 125  

3.10 Numărul de credite 5  

 

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  sală de curs dotată cu videoproiector, conexiune internet 

5.2 de desfășurare a seminarului / 
laboratorului 

 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.) 

C
om

pe
te

nț
e 

pr
of

es
io

na
le

 

C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în 
entitățile/organizațiile private şi publice 

     C1.1 Definirea conceptelor,  metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entitățile/organizațiile     
private şi publice 

    C1.2 Explicarea şi interpretarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în 
entităţile/organizaţiile private şi publice 

    C1.4 Evaluarea critică a conceptelor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară   
    C1.5 Valorificarea conceptelor,  metodelor şi instrumentelor de natură financiară în elaborarea de 
proiecte/lucrări  
 

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

     C4.1 Identificarea şi descrierea operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare 

     C4.2 Explicarea operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare 

 

                                                 
1
  licență, masterat, doctorat 

2  obligatorie, opţională, facultativă 
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C
om

pe
te

nț
e 

tr
a

n
sv
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sa
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Nu este cazul 

 

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

 

 

 

7.1 Obiectivul 

general al 

disciplinei 

Disciplina are ca scop principal realizarea pregătirii studenţilor pe problemele monetare, bancare şi de 
credit, înţelegerea aspectelor definitorii ale proceselor financiar-monetare, cunoaşterea şi aplicarea 
noilor tehnici şi mecanisme la nivelul unei entități/organizații, în context naţional, european şi 
mondial. Conţinutul disciplinei este util studentului şi economistului în general, pentru modelarea lui 
în pas cu cerinţele epocii contemporane, asigurându-i o pregătire teoretică superioară în sfera 
fenomenelor monetare şi de credit specifice economiei de piaţă, precum şi elemente de practică prin 
însuşirea tehnicilor de derulare a mecanismelor monetare, bancare şi de credit, care îşi pun amprenta 
pe activitatea fiecărei societăţi comerciale şi instituţii, a fiecărui individ. 

 

 

 

 

 

7.2 Obiectivele 

specifice 

 

- Dezvoltarea competenţelor esenţiale care permit înţelegerea aspectelor definitorii ale proceselor 
monetare, instrumentelor de plată şi de credit, organizare monetară, categorii de credite, mecanisme 
specifice fiecăreia, implicarea în schimbările care se produc în domeniul financiar-bancar şi adaptarea 
la noile cerinţe. 
- Înţelegerea aspectelor economice, financiar-monetare şi bancare ale unui mediu în permanentă 
evoluţie. 
- Aprofundarea cunoştinţelor financiar-monetare, în corelaţie cu cadrul legislativ, la nivel naţional, 
european şi mondial, pentru a înţelege mai bine strategiile şi a analiza evoluţiile sub aspectul 

indicatorilor de performanţă. 
- Cunoaşterea şi aplicarea noilor tehnici şi practici financiar-monetare, prin tratarea interactivă a 
diferitelor studii de caz, exemplificări, analize comparative. 

 
8. Conținuturi 

8.1 Curs Metode de predare-învățare Observații 
I. Monedă, lichiditate, patrimoniu – 4 ore 

1. Elemente definitorii şi abordări 
conceptuale 

2. Teorii monetare – consideraţii generale, 
evoluţii, tendinţe 

3. Masa monetară şi contrapartidele sale, 

creaţia monetara. 

4. Dematerializarea monedei şi mijloacele 

de plată - instrumente de plată și de 
credit în practica firmei   

 

 

Prelegerea, explicaţia şi 
dialogul cu studenţii, printr-o 

prezentare problematică sub 
aspect teoretic şi practico-

aplicativ. 

 

 

 

 

Predarea cunoştinţelor se face în 
conf. cu strategiile actualizate, 

folosind elemente novatoare – slide-

uri, platforma Sakai, dialog, analize, 

comparații, exemplificări s.a., cu 
scopul de a realiza o centrare pe 

student și pe rezultatele învățării 
 

II. Organizarea monetară în evoluţii, 
semnificaţii şi structuri – 4 ore 

1. Sisteme monetare - concept, elemente 

constitutive, soluții de optimizare a 
plăților. 

2. Sistemul monetar european şi evoluţiile 
sale, moneda unică, integrare europeana 

3. Sistemul monetar internaţional şi 
organisme reprezentative – mecanisme 

de finanțare 

III. Sistemul financiar-bancar şi rolul lui în 
economie – 2 ore 

1. Sistemul financiar-bancar, structuri și 
caracteristici 

2. Banca centrală - atribuții, funcții, 
operaţiuni financiar-contabile, emisiunea 

monetară. 
3. Instituțiile de credit – funcții și operațiuni 
specifice 

4. Politici monetare şi de credit, efecte 
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asupra instituţiilor de credit și economiei. 
IV. Mecanisme financiar-monetare şi 
creditul, relația firmei cu instituția de credit 
– 4 ore 

1. Intermedierea financiară, finanţarea 
monetară şi creditarea. 

2. Tipologia, rolul şi costul creditului. 

3. Lichiditatea bancară – instrumente de 

evaluare. 

4. Finanţarea pe termen scurt prin creditul 
bancar şi decizia de creditare - 

indicatori de analiză 

5. Gestiunea riscului ratei dobânzii – 

metoda GAP 

   

Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi 
- Georgeta Dragomir – Economie monetară, Editura Universitară Danubius Galați, Ediție revizuită şi adăugită (Curs 

ID/FR/IF), 2017 

- Cezar Basno, Nicolae Dardac s.a., Monedã, credit, bănci, EDP, Bucureşti, 2005, vol I şi II. 
- Vasile Turliuc, Vasile Cocriş, Ovidiu Stoica s.a, Monedă şi credit, Ed. Junimea, Iaşi, 2011 

- *** B.N.R., Rapoarte anuale 2010-2017;  

-*** BNR, Raport asupra stabilității financiare, 2010-2018 

- *** Revista Piaţa financiarã, Revista Tribuna economicã, Revista Finanţe,bănci, asigurări,  2010-2018 

- *** Legea privind Statutul Băncii Naţionale a României nr. 312/2004 

- *** OUG nr. 99/ 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată prin Legea nr. 227/2007, cu 
modificări și actualizări ulterioare. 
- *** Monitorul Oficial al României, 2010-2018 

- *** Surse on-line oficiale (www.banque-france.fr; www.bankofcanada.ca; www.bankofengland.co.uk; www.bis.org ; 

www.bnr.ro; www.imf.org; www.newyorkfed.org; www.brd.ro;  www.bcr.ro; www.cec.ro; www.bancatransilvania.ro;  

www.bancpost.ro; www.raiffeisen.ro; www.zf.ro; www.capital.ro; www.nocash.ro; www.finantare.ro; 

www.ghiseulbancar.ro; www.bankingnews.ro; www.smartfinancial.ro; www.smartbank.ro, http://www.biblioteca-

digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=98&idb=, www.imf.org 

 s.a.surse oficiale) 

 

Bibliografie de elaborare a cursului 
1. Cezar Basno, Nicolae Dardac s.a.- Monedã, credit, bănci, EDP, Bucureşti, 2005, vol I şi II. 
2. Dardac, Nicolae ş.a – Monedă, Editura ASE, București, 2009 

3. Silviu Cerna – Moneda şi teoria monetară,  2 vol. Ed. “Mirton”, Timişoara, 2000 

4. Georgeta Dragomir – Economie monetară, Editura Universitară Danubius Galați, Ediție revizuită şi adăugită (Curs 

ID/FR/IF), 2017 

5. Georgeta Dragomir – Structuri și mecanisme financiar-monetare, Ed. Universitară Danubius Galaţi şi Ed. 

Prouniversitaria București, 2010  
6. Huerta de Soto J., Moneda, creditul bancar şi ciclurile economice, Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" 
Iaşi/Institutul "Ludwig von Mises" România, Iaşi, 2010 

7. Manolescu, Gheorghe - Monedă şi credit, Editura Fundaţiei România de Mâine, București, 2006 

8. Turliuc Vasile, Cocriş Vasile, Stoica Ovidiu s.a – Monedă şi credit, Ed. Junimea, Iaşi, 2011 

9. Voinea, M. Gheorghe, Mecanisme şi tehnici valutare şi financiare internaţionale, Editura Sedcom Libris, Ediţia III, 
revizuită, Iaşi, 2004, 
10. *** B.N.R., Rapoarte anuale 2010-2017;  

11. ***BNR, Raport asupra stabilității financiare, 2010-2018 

12. *** Revista Piaţa financiarã, Revista Tribuna economicã, Revista Finanţe,bănci, asigurări,  2010-2018 

13. *** Legea privind Statutul Băncii Naţionale a României nr. 312/2004 

14. *** OUG nr. 99/ 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată prin Legea nr. 227/2007 

15. *** Monitorul Oficial al României, 2010-2018 

16. *** Surse on-line oficiale (www.banque-france.fr; www.bankofcanada.ca; www.bankofengland.co.uk; 

www.bis.org ; www.bnr.ro; www.imf.org; www.newyorkfed.org; www.brd.ro;  www.bcr.ro; www.cec.ro; 

www.bancatransilvania.ro;  www.bancpost.ro; www.raiffeisen.ro; www.zf.ro; www.capital.ro; www.nocash.ro; 

www.finantare.ro; www.ghiseulbancar.ro; www.bankingnews.ro; www.smartfinancial.ro; www.smartbank.ro, 

http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=98&idb=, www.imf.org s.a.surse oficiale) 

8.2 Seminar  Metode de predare-învățare Observații 
1. Considerații generale privind banii, funcțiile 
banilor în contextul economiilor monetare – 

 

 

 

 

http://www.banque-france.fr/
http://www.bankofcanada.ca/
http://www.bankofengland.co.uk/
http://www.bis.org/
http://www.bnr.ro/
http://www.imf.org/
http://www.newyorkfed.org/
http://www.brd.ro/
http://www.bcr.ro/
http://www.cec.ro/
http://www.bancatransilvania.ro/
http://www.bancpost.ro/
http://www.raiffeisen.ro/
http://www.zf.ro/
http://www.capital.ro/
http://www.nocash.ro/
http://www.finantare.ro/
http://www.ghiseulbancar.ro/
http://www.bankingnews.ro/
http://www.smartfinancial.ro/
http://www.smartbank.ro/
http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=98&idb
http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=98&idb
http://www.imf.org/
http://www.banque-france.fr/
http://www.bankofcanada.ca/
http://www.bankofengland.co.uk/
http://www.bis.org/
http://www.bnr.ro/
http://www.imf.org/
http://www.newyorkfed.org/
http://www.brd.ro/
http://www.bcr.ro/
http://www.cec.ro/
http://www.bancatransilvania.ro/
http://www.bancpost.ro/
http://www.raiffeisen.ro/
http://www.zf.ro/
http://www.capital.ro/
http://www.nocash.ro/
http://www.finantare.ro/
http://www.ghiseulbancar.ro/
http://www.bankingnews.ro/
http://www.smartfinancial.ro/
http://www.smartbank.ro/
http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=98&idb
http://www.imf.org/
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aspecte conceptuale și exemplificări – 2 ore  

Se sistematizează aspectele teoretice și 
practice, se propun și lucrează cu studenții 
teste, analize, sinteze, se solicită şi se 
discută referate pe teme de actualitate, ca 
urmare a studiului în bibliotecă sau la 
instituţii şi companii, se propun teme pe 
care fiecare student le rezolvă pe platforma 
Sakai și obține o evaluare personalizată. 
 

Seminariile se 

derulează în conf. 
cu strategiile 

actualizate, 

folosind elemente 

novatoare – slide-

uri, platforma 

Sakai, dialog, 

analize, 

comparații, 
exemplificări, 
studii de caz, cu 

scopul de a realiza 

o centrare pe 

student și pe 
rezultatele 

învățării 

2. Teoriile monetare și rolul banilor în economie, 

în evoluții și comparații – 2 ore 

3. Analiza masei monetare şi a contrapartidelor 

acesteia, creația monetară – studii de caz - 2 ore 

4. Instrumentele de plată și de credit în cadrul 

dematerializării banilor – aspecte comparative și 
simulări. 2 ore 

5. Sisteme monetare, elemente definitorii, aplicații 
privind optimizarea plăților în operațiunile 
comerciale – 2 ore 

6. Sistemul monetar naţional al României în 

evoluție, convertibilitatea monetară și cursul de 
schimb, exemplificări – 2 ore 

7. Uniunea economică şi monetară europeană - 

aplicaţii privind realizarea criteriilor de 

convergenţă în procesul trecerii la euro, beneficii și 
costuri.- 2 ore 

8. Sistemul monetar internațional, FMI și DST- 2 

ore 

9. Structuri financiar-bancare în economia 

României. Rolul și funcţiile băncii centrale, 
operațiuni bancare, instrumentele politicii 

monetare - 2 ore 

10. Operațiunile instituției de credit, analize pe 
baza situațiilor financiare - studii de caz. 2 ore 

11. Tipologia creditului – aspecte comparative, 

caracteristici şi implicaţii, costul creditului - 2 ore 

12. Creditul bancar și analiza indicatorilor de 
bonitate. Decizia de creditare bancară pe termen 
scurt – studii de caz. – 2 ore 

13. Lichiditatea bancară – indicatori de analiză – 2 

ore 

14. Metoda GAP în gestiunea riscului ratei 

dobânzii –simulări - 2 ore 

Bibliografie 

1. Cezar Basno, Nicolae Dardac s.a.- Monedã, credit, bănci, EDP, Bucureşti, 2005, vol I şi II. 
2. Georgeta Dragomir – Economie monetară, Editura Universitară Danubius Galați, Ediție revizuită şi adăugită (Curs 

ID/FR/IF), 2017 

3. Georgeta Dragomir – Structuri și mecanisme financiar-monetare, Ed. Universitară Danubius Galaţi şi Ed. 

Prouniversitaria București, 2010  
4. Huerta de Soto J., Moneda, creditul bancar şi ciclurile economice, Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" 

Iaşi/Institutul "Ludwig von Mises" România, Iaşi, 2010 

5. Turliuc Vasile, Cocriş Vasile, Stoica Ovidiu, s.a – Monedă şi credit, Ed. Junimea, Iaşi, 2011 

6. *** B.N.R., Rapoarte anuale 2010-2017;  

7. ***BNR, Raport asupra stabilității financiare, 2010-2018 

8. *** Revista Piaţa financiarã, Revista Tribuna economicã, Revista Finanţe,bănci, asigurări,  2010-2018 

9. ***Legea privind Statutul Băncii Naţionale a României nr. 312/2004 

10. *** OUG nr. 99/ 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată prin Legea nr. 227/2007 

11. *** Monitorul Oficial al României, 2010-2018 

12. *** Surse on-line oficiale (www.banque-france.fr; www.bankofcanada.ca; www.bankofengland.co.uk; 

www.bis.org ; www.bnr.ro; www.imf.org; www.newyorkfed.org; www.brd.ro;  www.bcr.ro; www.cec.ro; 

www.bancatransilvania.ro;  www.bancpost.ro; www.raiffeisen.ro; www.zf.ro; www.capital.ro; www.nocash.ro; 

www.finantare.ro; www.ghiseulbancar.ro; www.bankingnews.ro; www.smartfinancial.ro; www.smartbank.ro, 

http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=98&idb=, www.imf.org 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor 
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Participarea la acțiuni comune și alte forme de comunicare (convenții de parteneriat, dialog, cursuri, comisii, 
practică de specialitate etc.)  cu reprezentanți ai mediului economico-social pentru identificarea unor probleme 

financiare de interes la acest nivel care să poată fi incluse în conținutul disciplinei 

http://www.banque-france.fr/
http://www.bankofcanada.ca/
http://www.bankofengland.co.uk/
http://www.bis.org/
http://www.bnr.ro/
http://www.imf.org/
http://www.newyorkfed.org/
http://www.brd.ro/
http://www.bcr.ro/
http://www.cec.ro/
http://www.bancatransilvania.ro/
http://www.bancpost.ro/
http://www.raiffeisen.ro/
http://www.zf.ro/
http://www.capital.ro/
http://www.nocash.ro/
http://www.finantare.ro/
http://www.ghiseulbancar.ro/
http://www.bankingnews.ro/
http://www.smartfinancial.ro/
http://www.smartbank.ro/
http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=98&idb
http://www.imf.org/
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10. Evaluare 

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

din nota finală 
10.4 Curs parcurgerea bibliografiei, pregătire 

examinare finală, obținerea 
competențelor profesionale 

Examen scris 70% 

10.5 Seminar  Frecvenţă, elaborarea unor 
referate, rezolvare teme de casă, 
teste, participarea la dezbateri la 

seminar 

Evaluare continuă 30% 

10.6 Standard minim de performanță 
- însuşirea în proporţie de 50% a problematicii cursului; 
- activitate la seminar (inclusiv pe portalul Danubius). 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
5.09.2019 Lect. univ. dr. Sorin ENACHE Lect. univ. dr. Sorin ENACHE 

 

 
Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

10.09.2019 Lect. univ dr. Rose-Marie PUȘCACIU 
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FIȘA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea „DANUBIUS” Galați 
1.2 Facultatea  de Științe Economice 

1.3 Departamentul de Finanțe și Administrarea Afacerilor 
1.4 Domeniul de studii Finanțe și Bănci 
1.5 Ciclul de studii

1
 Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea FB 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei CONTABILITATE FINANCIARĂ 

2.2 Titularul activităților de curs Conf. univ. dr. Florian Marcel Nuţă 

2.3 Titularul activităților de seminar Asist. univ. dr. Florentin Emil Tănasă 

2.4 Anul de studiu  II 2.5 Semestrul III 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei
2
 Obl. 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: curs 2 seminar / laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învățământ 56 din care: curs 28 seminar / laborator 28 

3.7 Distribuția fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 10 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren 10 

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

Tutoriat 4 

Examinări 2 

Alte activități ( participare sesiuni comunicări ştiinţifice, proiecte de cercetare ş.a.) 8 

3.8 Total ore de studiu individual 44  

3.9 Total ore pe semestru 100  

3.10 Numărul de credite 4  

 

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 sală de curs dotată cu videoproiector, conexiune internet 
5.2 de desfășurare a seminarului / 

laboratorului 

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
 licență, masterat, doctorat 

2
 obligatorie, opţională, facultativă 
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C
om

pe
te

nț
e 

pr
of

es
io

na
le

 
C1 Utilizarea adecvată a 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 

C1.3 Aplicarea conceptelor, procedeelor şi metodelor folosite în contabilitatea entității/organizaţiei pentru 

înregistrarea operaţiunilor economice 

C1.5 Valorificarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în elaborarea de 
proiecte/lucrări 
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 

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

C3.1 Descrierea lucrărilor de natură economico-financiară realizate la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi 
publice 

C3.2 Explicarea lucrărilor de natură economico-financiară realizate la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi 
publice 

C3.3  Aplicarea cunoştinţelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pentru realizarea lucrărilor economico-

financiare 

C3.5  Elaborarea unui studiu referitor la realizarea lucrărilor economico- financiare 

C
om

pe
te

nț
e 

tr
a

n
sv

er
sa

le
  

 

Nu este cazul 

 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Disciplina Contabilitate financiară are ca obiectiv general formarea unei abilități ştiinţifice 
privind conducerea şi organizarea contabilităţii în cadrul unei societati comerciale; 

7.2 Obiectivele specifice  însuşirea cunoştinţelor teoretice şi aplicative privind conducerea şi organizarea 
contabilităţii în cadrul societăţilor comerciale; 
 formarea deprinderilor practice în elaborarea situaţiilor financiare trimestiale şi 
anuale ca documente de sinteză; 

 utilizarea adecvată a noţiunilor specifice contabilităţii în cadrul unei societati 

comerciale. 

 

8. Conținuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observații 
Curs 1. Contabilitatea capitalurilor  (2 ore) 

 

prelegerea, dezbaterea unor studii 

de caz privind contabilitatea 

financiara 

 

Curs 2-3. Contabilitatea activelor imobilizate (4 ore)  

Curs 4-5. Contabilitatea stocurilor şi a producţiei în curs de execuţie (4 ore)  

Curs 6-7. Contabilitatea decontărilor cu terţii (4 ore)  

Curs 8-9. Contabilitatea trezoreriei (4 ore)  

Curs 10-11. Contabilitatea veniturilor (4 ore)  

Curs 12. Contabilitatea cheltuielilor (2 ore)  

Curs 13. Contabilitatea  rezultatelor si lucrări premergătoare închiderii exerciţiului 
financiar (2 ore) 

 

Curs 14. Situaţiile financiare anuale– bilanţ , cont de profit şi pierdere, anexe (2 ore)  

Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi 
1. ***Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată în M.O. Partea I nr. 454 din 18.06.2008, cu modificările şi completările ulterioare. 
2. ***Ordinul nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial 

nr. 766 bis/10.11.2009 

.*** Cartea verde, Rentrop&Straton, Bucuresti, 2016 

Bibliografie de elaborare a cursului 

1 Chebac, N. (2009). Contabilitate financiară, Galaţi: Editura Didactică și Pedagogică București  
2. Pântea, I.P. & Bodea Gh.(2013). Contabilitate financiară românească conformă cu Directivele europene, Deva: Intelcredo ,  

3. Ristea, Mihai (2005). Contabilitate financiară, Bucureşti: Editura Universitară  
4. ***Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată în M.O. Partea I nr. 454 din 18.06.2008, cu modificările şi completările ulterioare. 

5. *** Reglementarile contabile conform OMFP nr.3055 actualizate la zi, cu OMFP nr.2869/2010, OMFP nr.1118/2012, OMFP 
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nr.1690/2012, OMFP 1898/2013, OMFP 2067/2013 

6. *** OMFP 1802/2014 

7.*** Cartea verde, Rentrop&Straton, Bucuresti, 2016 

8.2 Seminar / laborator Metode deseminarizare Observații 
1. Aplicaţii practice privind constituirea, majorarea şi micşorarea capitalului social (4 

ore) 

Dialog permanent cu studenții; 
Realizarea de studii de caz 

 

2. Aplicaţii practice privind contabilitatea activelor imobilizate (6 ore)  

3. Aplicaţii practice privind contabilitatea stocurilor (4 ore)  

4. Aplicaţii practice privind contabilitatea decontărilor cu terţii (6 ore)  

5. Aplicaţii practice privind contabilitatea trezoreriei (4 ore)  

6. Aplicaţii practice privind contabilitatea veniturilor si cheltuielilor si a rezultatului (4 

ore) 

 

 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 privind conducerea şi organizarea contabilităţii în cadrul 
unei societati comerciale; 

       - Realizarea de studii  practice privind elaborarea situaţiilor financiare anuale în cadrul unei societati comerciale. 

10. Evaluare 

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

din nota finală 

10.4 Curs Frecvenţă, parcurgerea 
bibliografiei, cunoaşterea 
informaţiei predate la curs 

Examen scris 70% 

10.5 Seminar / laborator Frecvenţă, elaborarea unor 
referate, teme de casă, teste, 
participarea la dezbateri la seminar 

Evaluare continuă 30% 

10.6 Standard minim de performanță 

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

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
05 / 09 / 2019 Conf. univ. dr. Florian Marcel Nuţă Asist. univ. dr. Florentin Emil Tănasă 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
10/09/2019 __________________________ 

 


