
 

FIȘA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

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

1.3 Departamentul Finanțe și Administrarea Afacerilor 
1.4 Domeniul de studii Finanațe 

1.5 Ciclul de studii
1
 Master 

1.6 Programul de studii / Calificarea GFASE 

1.7 Anul universitar  2019-2020 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertație 

2.2 Titularul activităților de curs - 

2.3 Titularul activităților de seminar Conf. univ. dr. Alina Cristina Nuță 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul     IV 2.6 Tipul de evaluare   PV 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:  curs -  seminar  2 

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

3.7 Distribuția fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 15 

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

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

Tutoriat 8 

Examinări 2 

Alte activități ( participare sesiuni comunicări ştiinţifice, proiecte de cercetare ş.a.) 2 

3.8 Total ore de studiu individual 47  

3.9 Total ore pe semestru 75  

3.10 Numărul de credite 3  

 

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, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius online, 

internet 

5.2 de desfășurare a seminarului 
/ laboratorului 

Sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius online, 

internet 

 

6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face parte 
disciplina.) 
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1
 licență, master, doctorat 

2
 obligatorie, opţională, facultativă 
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CT1. Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiții de autonomie și de independență 
profesională în domeniul managementului financiar public și privat 
 

CT3. Autocontrolul procesului de învățare, diagnoza nevoilor de formare, analiza reflexivă a propriei 
activități profesionale 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Capacitatea studenților de a elabora lucrarea de disertație astfel încât 
aceasta să reprezinte sinteza competențelor profesionale și științifice ale 
studenților 

7.2 Obiectivele specifice Capacitatea studenților de a analiza, prelucra și interpreta date 
economice și financiare specifice auditului și controlului și de a le 
integra în lucrarea de disertație. 

 

8. Conținuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observații 
- nu este cazul . 

.  

 

Bibliografie minimală de studiu pentru masteranzi 
- nu este cazul 

8.2 . Seminar / laborator/  Metode de predare Observații 
1.Stabilirea universului tematic al lucrărilor științifice – 

4 ore 

Discuții ale îndrumătorului cu studenții, 
prezentarea formelor de documentare și 
elaborare a lucrării de disertație 

 

2.Studiul literaturii academice de specialitate 

recomandate de către îndrumătorul științific, în funcție 
de tema de cercetare aleasă de student. 
- 6 ore                                                                          

 

Discuții ale îndrumătorului cu studenții 
pe tema textelor și bibliografiei indicate, 
prezentarea formelor de documentare și 
elaborare a lucrărilor științifice, 
seminarii aplicative în bibliotecă 

 

3. Identificarea tipurilor de date necesare, identificarea 

surselor acestor date, cunoașterea bazelor de date 
existente sau colectarea datelor necesare – 6 ore 

Discuții ale îndrumătorului cu studenții 
privind sursele de date, utilizarea 

textelor și a bibliografiei indicate, 

prezentarea formelor de documentare și 
elaborare a lucrărilor științifice, 
seminarii aplicative în bibliotecă. 

 

4. Redactarea propriu-zisă a lucrării de disertație - 6 ore      

 

Discuții ale îndrumătorului cu studenții 
despre: 

-normele de redactare astfel încât să se 
respecte exigențele europene și 
internaționale ale cercetării științifice; 
-maniera de a se pune în evidență 
caracterul original al unor analize și 
concluziile lucrării 

 

5. Pregătirea prezentărilor pentru susținerea publică a 
disertațiilor - 6 ore                                                             
 

Discuții ale îndrumătorului cu studenții 
despre: 

-conținutul prezentării; 
-organizarea timpului de prezentare. 

Simulări ale susținerii publice a 
lucrărilor științifice. 

 

Bibliografie obligatorie selectivă: 
Pe lângă bibliografia recomandată de către îndrumătorul științific sau cea considerată relevantă de către student, 
în funcție de tema de cercetare aleasă, studentul trebuie să aibă în vedere și literatura ce reprezintă un ghid asupra 
modului de elaborare și prezentare a unei lucrări științifice: 
1. Ardelean, Aurel – Evaluarea activităţii de cercetare ştiinţifică - Bucureşti, Editura C.H. Beck, 2006 

2. Căprărescu, Gheorghiţa ş.a. Ghid pentru susţinerea lucrărilor de licenţă/disertaţie. Bucureşti: Editura 
ProUniversitaria, 2008 



3. Chelcea, Septimiu, Cum să redactăm o lucrare de licenţă, o teză de doctorat, un articol ştiinţific în domeniul 
ştiinţelor socioumane, Comunicare.ro, Bucureşti, 2010 

4. Chelcea, S., Inițiere în cercetarea sociologică, Buc., Ed. Comunicare.ro, 2004 

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

6. Duma, Maria – Cercetarea, industria, economia României şi conexiunile lor – Bucureşti, Editura 
ScientConsult/Agir, 2004 

7. Fischbein, E. – Dialectica metodelor în cercetarea ştiinţifică - Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1966 

8. Marinescu, V. – Cercetarea în comunicare : metode şi tehnici - Bucureşti, C.H. Beck, 2009 

9. MCQUEEN, Ronald A. ş.a. - Metode de cercetare în ştiinţele sociale - Iaşi, Institutul European, 2006 

10. Popa, Nicoleta Laura (coord) ş.a. – Ghid pentru cercetarea educaţiei, Iaşi, Editura Polirom, 2011 

11. Roșca, R. Elisabeta (coord.) ș.a. Statistica : disciplină științifică și metodă de cercetare în variate domenii. 
București, Editura Economică, 2008 

12. Stoica, D. – Curs de metode bibliografice de cercetare – Iaşi, Al. I. Cuza, 2000 

13. Ștefan, I. - Concepte și metodologii de cercetare în științele sociale și politice , Galați, Editura Univ. 
Danubius, 2012, 2013 

14. Ţapoc, Vasile – Disertaţia ştiinţifică, Iaşi, Editura Şt. Lupaşcu, 2001 

15. Zaiţ, Dumitru, Spalanzani, Alin, Cercetarea în economie şi management. Repere epistemologice şi 
metodologice, Bucureşti, Ed. Economică, 2006*. 
16. COGITO: Revistă de cercetare științifică pluridisciplinară. București, Editura ProUniversitaria. 

 

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

Disciplina asigură universul metodologic pentru studenţi în vederea pregătirii şi susţinerii lucrărilor de disertaţie. 
În perspectivă reprezintă punctul de pornire pentru cei care doresc să se implice în studiile doctorale, în cercetarea 
ştiinţifică avansată, în cunoaşterea literaturii metodologice pentru elaborarea unor studii, rapoarte, lucrării, sinteze 
ştiinţifice, asigurând competente necesare mediului public şi privat din România şi Uniunea Europeană. Deschide 
calea pentru cercetarea ştiinţifică individuală şi în echipă, pentru formarea şi implicarea capitalului uman în 

munca ştiinţifică instituţionalizată. 
 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 

10.3 

Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs Cunoaşterea informaţiei predate la 
curs, parcurgerea bibliografiei, 

frecvenţă. 

- - 

 

 

 

 

 

 

10.5 Seminar / 

laborator 

Capacitatea de a identifica întrebări 
deschise pe tema aleasă. 

Studenții vor avea discuții deschise cu 
cadrul didactic referitoare la forma și 
conținutul lucrării de disertație. 
Studenții vor preda, la date fixate de 

către îndrumător, capitole și versiuni 
intermediare ale lucrărilor de disertație, 
după cum urmează: 
- Descrierea extinsă a datelor existente 

sau colectate necesare studiului; 

- O prezentare scrisă a principalelor 
analize, rezultate și concluzii, 
accentuându-le pe cele cu caracter 

original; 

- Un draft al întregii lucrări de 
disertație 

Acestea vor fi evaluate de către 
îndrumător conform criteriilor 
menționate. În plus, cu ocazia simulării 
susținerii publice, îndrumătorul poate 
evalua argumentația și prezentarea din 

cadrul seminarului. 

100% 

Capacitatea de a aplica adecvat 

noțiunile, conceptele, tehnicile 
predate la principalele materii ale 

masterului pentru a rezolva 

problemele și întrebările de natură 
financiar-economică identificate. 
Capacitatea de a trage concluzii și 
de a lua decizii pe baza rezultatelor 

analizelor, în conformitate cu teoria 

economică și financiară. 
Abilitatea de a prezenta eficient  și 
eficace rezultatele în lucrarea de 

disertație 

10.6 Standard minim de performanță 



 Pentru absolvirea acestei discipline este necesară obținerea unei note finale de minim 5(cinci); 
 Notele acordate sunt între 1(unu) și 10(zece); 
 Pregătirea unei lucrări cu caracter teoretic-practic care să demonstreze însușirea cunoștințelor teoretice 

minimale. 

 

Data: 01.09.2019 

 

Semnătura titularului de curs                                                         Semnătura titularului de seminar 
                

                                                                                                      Conf. univ. dr. Alina Cristina Nuță 

-  

 

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



FIȘA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea „DANUBIUS” din Galați  

1.2 Facultatea  de Științe Economice 

1.3 Departamentul Finanțe și Administrarea Afacerilor 

1.4 Domeniul de studii Finanțe 

1.5 Ciclul de studii
1
 Master 

1.6 Programul de studii / Calificarea Gestiunea Financiară a Afacerilor în Spațiul European IF 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Expertiză și etică în gestiunea afacerilor 

2.2 Titularul activităților de curs Conf. univ. dr. Necşulescu Ecaterina 

2.3 Titularul activităților de seminar Conf. univ. dr. Necşulescu Ecaterina 

2.4 Anul de studiu  II 2.5 Semestrul     IV 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 3 din care:  curs 1  seminar  2 

3.4 Total ore din planul de învățământ 42 din care: 28 curs 14 28 seminar /  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 30 

Tutoriat - 

Examinări 3 

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

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, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius online, 

internet 

5.2 de desfășurare a seminarului 

/ laboratorului 

Sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius online, 

internet 

 

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

parte disciplina.) 
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C2. Planificarea, organizarea, coordonarea și controlul activității financiare în instituții publice și private 

C3. Utilizarea integrată a aparatului conceptual și metodologic, în condiții de informare incompletă, 
pentru a rezolva probleme teoretice și practice noi 
C4. Utilizarea nuanțată și pertinentă de criterii și metode de evaluare pentru a formula judecăți de valoare 
și a fundamenta decizii constructive în activitatea financiară ainstituțiilor publice și private 

C5. Elaborare de proiecte profesionale și/sau de cercetare, utilizând inovativ un spectru variat de metode 

cantitative și calitative în activitatea financiară a instituțiilor publice și private 

                                                 
1
 licență, master, doctorat 

2
 obligatorie, opţională, facultativă 
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 CT1. Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiții de autonomie și de independență 
profesională în domeniul managementului financiar public și privat 
CT2. Asumarea unor roluri/funcții de conducere a activității grupurilor profesionale sau a unor instituții 
privind managementul activității financiare 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Disciplina are drept scop completarea pregătirii profesionale a 
masteranzilor în domeniul expertizei și eticii în gestiunea afacerilor. 
Cursul este astfel structurat încât să asigure masteranzilor:  

• posibilitatea de a pătrunde în acest domeniu extrem de important al 
întregii activităţi derulate la nivelul entităţilor; 
• înţelegerea şi familiarizarea cu noile principii şi concepte cu care 

operează evaluarea firmei, în această etapă de asimilare a practicii 
europene în domeniu; 

• un suport teoretic şi un instrument de lucru util la îndemâna viitorilor 
specialişti în domeniu, puternic ancoraţi în realităţile vieţii economice 

în general şi a celei de evaluare  în special, în actualul context al 

integrării europene a economiilor naţionale. 
7.2 Obiectivele specifice  Ca obiective specifice, în sprijinul atingerii obiectivului principal sunt: 

- cunoaşterea principiilor de baza si metodologiilor de prelevare, 
selecție si sistematizare a datelor; 

- crearea capacității de a interpreta situaţiile concrete si a le transforma 
in baze de date; 

- utilizarea adecvată a noţiunilor specifice ale cercetării bibliografice, 
teoretice și cazuistice; 

- identificarea situațiilor practice care necesită abordare și aprofundare 

teoretică ; 
- dezvoltarea abilităților și capacității de a genera idei de proiecte din 

bazele de date identificate în mediu 

 

8. Conținuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observații 
Curs 1 – 2 ore 

Consideraţii generale privind  
expertiza și etica în gestiunea 
afacerilor  

Curs 2 – 2 ore 

Conceptul de expertiză 

Curs 3 – 2 ore 

Definiţia expertizei, explicaţii 
Curs 4 – 2 ore 
Scopul şi clasificarea expertizelor  
Curs 5 – 2 ore 

Rolul şi locul expertizei în activităţile 
economice şi sociale  
Curs 6 – 2 ore 

Expertiza contabilă. Definiţie 

Curs 7 – 2 ore 

Trăsăturile expertizei contabile 

 

- Expunerea: descrierea, explicaţia, prelegerea 
dialog, prelegeri cu oponenţi, prelegeri în echipă. 

 

- Postarea cursurilor pe platforma electronică de 
învățământ Danubius online (la Resurse) 

 

- 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 minimală de studiu pentru studenţi 
1. xxxx LEGEA nr. 82/1991 – Legea contabilităţii republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
2. xxxx OMFP nr. 1802/2014 privind Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și 
situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare;  
3. xxxx ORDIN Nr. 3103/2017 din 24 noiembrie 2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru 



persoanele juridice fără scop patrimonial;  
4. xxxx Codul etic naţional al profesioniştilor contabili, ediţia a V-a Editura CECCAR, 2011, (publicat şi pe site-

ul CECCAR, www.ceccar.ro); 

5. xxxx Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor 
autorizaţi, cu modificările şi completările (publicată şi pe site-ul CECCAR, www.ceccar.ro) aduse prin Legea nr. 

162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de 
modificare a unor acte normative; 
Bibliografie de elaborare a cursului 

1. xxxx LEGEA nr. 82/1991 – Legea contabilităţii republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
2. xxxx Codul de procedură fiscală actualizat;  
3. xxxx OMFP nr. 1802/2014 privind Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și 
situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare;  
4. xxxx ORDIN Nr. 3103/2017 din 24 noiembrie 2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru 
persoanele juridice fără scop patrimonial;  
5. xxxx ORDIN Nr. 2634/2015 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile. 

6. xxxx Standardul profesional nr. 35: Expertizele contabile, ediţia a VI-a, revizuită și actualizată, Editura 
CECCAR, Bucureşti, 2014;  
7. xxxx Codul etic naţional al profesioniştilor contabili, ediţia a V-a Editura CECCAR, 2011, (publicat şi pe site-

ul CECCAR, www.ceccar.ro); 

8. xxxx Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi 
extrajudiciară, cu modificările şi completările ulterioare (publicată şi pe site-ul Ministerului Justiţiei, 
www.just.ro); 

9. xxxx Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din 
România, cu modificările şi completările ulterioare (publicat şi pe site-ul CECCAR, www.ceccar.ro);  

1-. xxxx Regulament privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile, cu modificările ulterioare 
(publicat şi pe site-ul CECCAR, www.ceccar.ro); 

11. xxxx Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină de pe lângă consiliile filialelor şi 
Consiliul Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

12. xxxx Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor 
autorizaţi, cu modificările şi completările (publicată şi pe site-ul CECCAR, www.ceccar.ro) aduse prin Legea nr. 

162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de 
modificare a unor acte normative 

8.2 . Seminar / laborator Metode de predare Observații 
T1-2. Consideraţii generale privind  
expertiza și etica în gestiunea 

afacerilor . Conceptul de expertiză- 4 

ore                                                             
 

Prezentarea unui model, discutarea modului 

de realizare. Prezentarea unor teme de către 
studenți, evaluare 

Temele sunt postate pe platforma 

Sakai 

T3-4. Conceptul de expertiză. Scopul 
şi clasificarea expertizelor - 4 ore            
 

Prezentarea unui model, discutarea modului 

de realizare. Prezentarea unor teme de către 
studenți, evaluare. 

Temele sunt postate pe platforma 

Sakai 

T5-6. Rolul şi locul expertizei în 

activităţile economice şi sociale - 4 

ore                                                             
 

Prezentarea unui model, discutarea modului 

de realizare. 

 

T7-8. Trăsăturile și  clasificarea 

expertizei contabile 

- 4 ore                                                       
 

Prezentarea unui model, discutarea modului 

de realizare. Prezentarea unor teme de către 
studenți, evaluare. 

Temele sunt postate pe platforma 

Sakai 

T9-10. Esenţa şi trăsăturile expertizei 
contabile judiciare - 4 ore .                      
 

 

 

Prezentarea unui model, discutarea modului 

de realizare. Prezentarea unor teme de către 
studenți, evaluare 

Temele sunt postate pe platforma 

Sakai 

T11-12. Documentarea programarea 

şi executarea expertizei contabile 

judiciare- 4 ore                                         

Prezentarea unui model, discutarea modului 

de realizare. Prezentarea unor teme de către 
studenți, evaluare 

 

http://www.ceccar.ro/


T13-14. Principiile etice și 
deontologice - 4 ore                                 

Prezentarea unui model de proiect de 

cercetare, discutarea modului de elaborare, 

procedurile de aplicare și de accesare a 

fondurilor. Verificarea cunoștințelor.  

 

Bibliografie obligatorie selectivă: 
1. xxxx LEGEA nr. 82/1991 – Legea contabilităţii republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
2. xxxx Codul de procedură fiscală actualizat;  
3. xxxx OMFP nr. 1802/2014 privind Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și 
situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare;  
4. xxxx ORDIN Nr. 3103/2017 din 24 noiembrie 2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru 
persoanele juridice fără scop patrimonial;  
5. xxxx ORDIN Nr. 2634/2015 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile. 

6. xxxx Standardul profesional nr. 35: Expertizele contabile, ediţia a VI-a, revizuită și actualizată, Editura 
CECCAR, Bucureşti, 2014;  
7. xxxx Codul etic naţional al profesioniştilor contabili, ediţia a V-a Editura CECCAR, 2011, (publicat şi pe site-

ul CECCAR, www.ceccar.ro); 

8. xxxx Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi 
extrajudiciară, cu modificările şi completările ulterioare (publicată şi pe site-ul Ministerului Justiţiei, 
www.just.ro); 

9. xxxx Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din 
România, cu modificările şi completările ulterioare (publicat şi pe site-ul CECCAR, www.ceccar.ro);  

1-. xxxx Regulament privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile, cu modificările ulterioare 
(publicat şi pe site-ul CECCAR, www.ceccar.ro); 

11. xxxx Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină de pe lângă consiliile filialelor şi 
Consiliul Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
12. xxxx Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor 
autorizaţi, cu modificările şi completările (publicată şi pe site-ul CECCAR, www.ceccar.ro) aduse prin Legea nr. 

162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de 
modificare a unor acte normative. 

 

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 vor avea loc întalniri atât cu 

reprezentaţi ai mediului de afaceri, cu evaluatori , cât și cu specialiști din institutii publice si private 

10. Evaluare 

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

din nota finală 

10.4 Curs Cunoaşterea informaţiei predate 

la curs, parcurgerea 

bibliografiei, frecvenţă. 

Prezentare, susținere referat 

științific și eseu. 

70% 

10.5 Seminar / laborator Participarea la dezbateri la 

seminar frecvenţă, elaborarea 
unor referate, teme de casă, 
teste. 

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: 04.09.2019 

Semnătura titularului de curs                                                  Semnătura titularului de seminar 

 

Conf.univ.dr.Necșulescu Ecaterina                                            Conf.univ.dr.Necșulescu Ecaterina  

 

 

 

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

http://www.ceccar.ro/
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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
 Master 

1.6 Programul de studii / Calificarea GESTIUNEA FINANCIARĂ A AFACERILOR ÎN SPAŢIUL 
EUROPEAN  

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei FISCALITATE INDIRECTĂ 

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

2.3 Titularul activităților de seminar Conf.univ.dr. Alina Cristina Nuta 

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: 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 55 

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

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 45 

Tutoriat 3 

Examinări    3 

Alte activități 3 

3.8 Total ore de studiu individual 144  

3.9 Total ore pe semestru 200  

3.10 Numărul de credite 8  

 

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 
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.) 
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C1. Cunoașterea aprofundată a ariei de specializare și în cadrul acesteia, a dezvoltărilor teoretice, metodologice 
și practice specifice managementului financiar în instituții publice și private 

C2. Planificarea, organizarea, coordonarea și controlul activității financiare în instituții publice și private 

C3. Utilizarea integrată a aparatului conceptual și metodologic, în condiții de informare incompletă, pentru a 
rezolva probleme teoretice și practice noii 

C4. Utilizarea nuanțată și pertinentă de criterii și metode de evaluare pentru a formula judecăți de valoare și a 
fundamenta decizii constructive în activitatea financiară a instituțiilor publice și private 

C
om
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Nu este cazul 

 

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

                                                 
1
 licență, masterat, doctorat 

2
 obligatorie, opţională, facultativă 
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7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Dobândirea de către studenţi a cunoştinţelor specifice sistemului 
fiscal românesc;
  

 

 

 

7.2 Obiectivele specifice 

or de sisteme fiscale, a variabilelor politicii fiscale; 

conceptuale ale prelevărilor fiscale; 

 

prelevărilor fiscale; 
 şi tehnicile fiscale în funcţie 

de regimul juridic fiscal; 

 

8. Conținuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observații 
Curs 1. Fiscalitate .Sistemul fiscal. (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 2. Creanţe si obligaţii fiscale (2 ore) 

Curs 3. Impozitarea indirectă în România si UE(2 ore) 

Curs 4. TVA (2 ore) 

Curs 5. TVA (2 ore) 

Curs 6. TVA (2 ore) 

Curs 7. Accize (2 ore) 

Curs 8. Accize (2 ore) 

Curs 9. Accize (2 ore) 

Curs 10. Taxe vamale (2 ore) 

Curs 11. Taxe vamale(2 ore) 

Curs 12. Taxe vamale (2 ore) 

Curs 13. Aspecte fiscale internaţionale (2 ore) 

Curs 14. Măsurarea fiscalităţii indirecte şi utilizarea impozitelor 

indirecte ca pârghii fiscale(2 ore) 

Bibliografie 

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

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

- Gayer, T& Rosen, H.S., Public Finance, McGraw-Hill Higher Education; 9 edition (1 Jan 2010) 

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

- Harvey S. Rosen, Ted Gayer, Public Finance, ninth Edition (New York: McGraw- Hill/Irwin, 2010) 

- Hillman, A.L., Public Finance and Public Policy, Cambridge University Press, New York, 2009 

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

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

2011 

- Musgrave, R&P., Public finance in theory and practice, McGraw Hill Book Company, New York, 1989 

- Nuta, F&A., Implicaţiile socio-economice ale politicilor fiscal-bugetare, Editura Europlus, Galaţi, 2009  

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

- Stiglitz, J.E., Economics of the Public Sector, Third Edition, W.W. Norton & Co., New York, 2000 

- Ţâţu, Lucian ş.a. Impozite, taxe şi contribuţii: termene, documente, proceduri. Bucureşti: Editura C.H. Beck, 2011 

- Vacarel, I., Finanţe publice – E.D.P., Bucureşti, 2007 

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

-  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 modificările și completările ulterioare; 
Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; 
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 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 .Sistemul fiscal. (2 ore)  

 

 

 

 

Aplicaţii practice 

Studiu de caz. Dezbateri, 

 

 

 

 

 

 

 

Seminar 2. Creanţe si obligaţii fiscale (2 ore) 
Seminar 3. Impozitarea indirectă în România si UE(2 ore) 

Seminar 4. TVA (2 ore) 

Seminar 5. TVA (2 ore) 

Seminar 6. TVA (2 ore) 
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Seminar 7. Accize (2 ore) jocul de rol, conversaţia, 
problematizarea, 

descoperirea 

Scop: Centrare pe 

student și pe 
rezultatele învățării 

Seminar 8. Accize (2 ore) 

Seminar 9. Accize(2 ore) 

Seminar 10. Taxe vamale (2 ore) 

Seminar 11. Taxe vamale(2 ore) 

Seminar 12. Taxe vamale (2 ore) 

Seminar 13. Aspecte fiscale internaţionale (2 ore) 

Seminar 14. Măsurarea fiscalităţii indirecte şi utilizarea impozitelor 

indirecte ca pârghii fiscale(2 ore) 

Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi 
- Dragomir, G., Finanţe publice, Ed. Fundaţiei Academice “Danubius” Galaţi, 2007 

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

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

2011 

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

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

Bibliografie de elaborare a cursului  
- Dragomir, G., Finanţe publice, Ed. Fundaţiei Academice “Danubius” Galaţi, 2007 

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

- Gayer, T& Rosen, H.S., Public Finance, McGraw-Hill Higher Education; 9 edition (1 Jan 2010) 

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

- Harvey S. Rosen, Ted Gayer, Public Finance, ninth Edition (New York: McGraw- Hill/Irwin, 2010) 

- Hillman, A.L., Public Finance and Public Policy, Cambridge University Press, New York, 2009  

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

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

2011 

- Musgrave, R&P., Public finance in theory and practice, McGraw Hill Book Company, New York, 1989 

- Nuta, F&A., Implicaţiile socio-economice ale politicilor fiscal-bugetare, Editura Europlus, Galaţi, 2009 

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

- Stiglitz, J.E., Economics of the Public Sector, Third Edition, W.W. Norton & Co., New York, 2000 

- Ţâţu, Lucian ş.a. Impozite, taxe şi contribuţii: termene, documente, proceduri. Bucureşti: Editura C.H. Beck, 2011 

- Vacarel, I., Finanţe publice – E.D.P., Bucureşti, 2007 

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

- https://ec.europa.eu/taxation_customs/economic-analysis-taxation/taxes-europe-database-tedb_en    

- https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/taxation_trends_report_2018.pdf    

- https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/taxation_trends_report_2017.pdf  

-  Revista Finanţe publice şi contabilitate, 2008-2011 

- Revista Curierul fiscal, 2009-2011 

- Revsita Tribuna Economică, 2011 

- Revista EuroEconomica, Univ. “Danubius” Galaţi, Facultatea de Ştiinţe Economice, 2004-2013 

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 
Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; 
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
- Monitorul Oficial al României, 2000-2016 

- Rapoarte, analize, statistici, executii de buget, strategii ale Ministerului finantelor publice, Eurostat, Ministerului 

muncii, INSSE, UNCTAD etc. 

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

 

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 50% 

10.5 Seminar / laborator Frecvenţă, elaborarea unor teme de 

cercetare, teme de casă, teste, joc 
de rol, participarea la dezbateri la 

seminar 

Evaluare continua 50% 

10.6 Standard minim de performanță 

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

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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 activitate la seminar de 50 %. 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
1/ 09 /2019 Conf.univ.dr. Alina Cristina Nuta Conf.univ.dr. Alina Cristina Nuta 

 

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

 



FIŞA 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 Finante 

1.5 Ciclul de studii
1
 Masterat 

1.6 Programul de studii / Calificarea GESTIUNEA FINANCIARA A AFACERILOR IN SPATIUL 

EUROPEAN 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei POLITICI FINANCIAR EUROPENE 

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: 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 40 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren 40 

Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 40 

Tutoriat/consultații  

Examinări 3 

Alte activități 10 

3.8 Total ore de studiu individual 133  

3.9 Total ore pe semestru 175  

3.10 Numărul de credite 7  

 

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 proiector 
5.2 de desfășurare a seminarului  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.) 
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C1. Cunoașterea aprofundată a ariei de specializare și în cadrul acesteia, a dezvoltărilor teoretice, metodologice 
și practice specifice managementului financiar în instituții publice și private 

C2. Planificarea, organizarea, coordonarea și controlul activității financiare în instituții publice și private 

C3. Utilizarea integrată a aparatului conceptual și metodologic, în condiții de informare incompletă, pentru a 
rezolva probleme teoretice și practice noi 
C4. Utilizarea nuanțată și pertinentă de criterii și metode de evaluare pentru a formula judecăți de valoare și a 
fundamenta decizii constructive în activitatea financiară a instituțiilor publice și private 

C5. Elaborare de proiecte profesionale și/sau de cercetare, utilizând inovativ un spectru variat de metode 

cantitative și calitative în activitatea financiară a instituțiilor publice și private 

                                                 
1 licență, masterat, doctorat 
2 obligatorie, opţională, facultativă 
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 CT1. Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiții de autonomie și de independență profesională 

în domeniul managementului financiar public și privat 
CT2. Asumarea unor roluri/funcții de conducere a activității grupurilor profesionale sau a unor instituții privind 
managementul activității financiare 

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

 

7.1 Obiectivul 

general al disciplinei 

Introducerea masteranzilor în problematica politicilor financiare europene 

 

 

7.2 Obiectivele 

specifice 

Cursul işi propune să asigure cunoaşterea și aprofundarea de către masteranzi  
 Explicarea rolului şi a locului actorilor economici în noua configuraţie globală; 
 Prezentarea principalelor politici economice; 

 Dezvoltarea capacităţii masterandului de a înţelege mecanismul de functionare a 
fiecărei politici  

 Crearea de condiţii permisive studiului individual al studentului; 

Implicarea masteranzilor în activitatea de cercetare ştiinţifică 

 

8. Conținuturi 
8.1 Curs  (ore/curs) Metode de predare Observații 
Cursul 1: 2 ore 
  PIAŢA UNICĂ: O NOUĂ ABORDARE ÎN 
ELABORAREA POLITICILOR 

Cursul 2: 2 ore 

  POLITICA AGRICOLĂ: REFORME LIMITATE 

Cursul3: 2 ore 

BUGETUL UNIUNII EUROPENE 

Cursul 4:2 ore 
 COEZIUNEA ŞI FONDURILE STRUCTURALE 

Cursul 5: 2 ore 

FONDURILE SI PROGRAMELE EUROPENE 

Cursul 6: 2 ore 

POLITICA SOCIALĂ; POLITICA DE OCUPARE: 
ÎNTRE EFICACITATE ŞI EXPERIMENTARE 

Cursul 7: 2 ore 

POLITICA DE MEDIU; POLITICA EXTERNĂ ŞI DE 
SECURITATE 

 

 

 

 

Prelegerea, dezbaterea. 

 

 

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 

8.2 Seminar   Metode de predare Observații 
 

Tema 1: Armonizarea politicilor şi impactul acestora 
asupra Pieţei unice. 
Tema 2: Evoluţia istorică a Uniunii Europene, legislaţie şi 
instituţii. 
Tema 3: Structura şi evoluţia politicii bugetare 

Tema 4: Fondurile structurale şi implementarea acestora. 
 Tema 5: Politica comercială a UE 

 Tema 6: Proiect intocmit in echipa pe axa POS mediu 

 Tema 7: Proiect intocmit in echipa pe axa POCU 

Aplicaţii practice 

Studiu de caz. Dezbateri, jocul 

de rol, conversaţia, 
problematizarea, descoperirea 

Scop: Centrare pe 

masterand și pe 
rezultatele învățării 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Helen Wallace, William Wallace, Mark Pollack, Elaborarea politicilor în Uniunea Europeană, Ediţia a 5-a, 

Ed. Institutul European din România, Bucureşti, 2005; 
2. Mihaela Luţaş, Uniunea Europeană. Mecanismul integrării, Ed. Dacia, Cluj Napoca, 2004; 

3. Moore, L.  The Economics of  the European Union, Policy and Analysis, edited by M.J. Artis, Oxford 

University Press, 1994; 

4. Moussis, Nicholas, Guide to European Policies, European Study Service, Belgium, 2003; 

5. Nicolae Păun, Ciprian Păun, Georgiana Ciceo, Europa Unită, Europa noastră, Ed. Presa Universitară 
Clujeană, Cluj-Napoca, 2003; 



6. Pelkmans, J, Integrare europeană. Metode şi analiză  economică. Ed Institutul European din România, 
Bucureşti, 2003; 

7. Robson, P,  The Economics of International Integration , fourth ed,Routledge, London , 1998 .  

8. Silasi, G. Integrarea monetară europeană între teorie şi politică, Ed. Orizonturi universitare Timişoara, 1998. 
9. Wilhem Molle, Economic European Integration, Mc. Graw Hill, 1997; 

10. Wim Meeusen, Economic Policy in the European Union, Routledge, 2001. 

       11.  www.europa.eu 

       12. http://ec.europa.eu/regional_policy//index_ro.cfm 

       13.  http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/glance/budget_glance_ro 

       14. www.fonduri_structurale.ro 

       15. www.fonduri-ue.ro 

       16. http://ec.europa.eu/regional_policy/how/index_ro.cfm 

       17. http://www.fonduri-structurale.ro/Document_Files/dezvoltarerural/00000033/        

t5ihv_Program_Natinal_de_Dezvoltare_Rurala_2007-2013_versiunea_martie_2012_pdf 

       18. www.infocooperare.ro 

       19. www.mdrt.ro 

       20. www.adrse.ro  

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor 
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu noțiunile predate în alte centre universitare din țară și din străinătate. 
Pentru o mai bună adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei vor avea loc întalniri atât cu reprezentaţi 
ai mediului de afaceri, cu experți contabili, cât și cu specialiști din cadrul CAFR.  

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 
10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Curs Cunoaşterea tuturor noţiunilor predate la curs, la 
examen 

Examinare orală 50% 

10.5 Seminar Efectuarea Proiectelor realizate pe grupe de 

masteranzi temelor de control pe platforma de 

învățământ Sakai și a testului de verificare, pe 
parcursul semestrului 

Susținerea 
proiectului de 

cercetare 

50% 

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 
07/09 /2019 Lector univ. dr. Sorin Enache Lector univ. dr. Sorin Enache 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

10.09.2019 Lect. univ. dr. Puscaciu Rose Marie 

 

 

http://www.europa.eu/
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_ro.cfm
http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/glance/budget_glance_ro
http://www.fonduri_structurale.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
http://ec.europa.eu/regional_policy/how/index_ro.cfm
http://www.fonduri-structurale.ro/Document_Files/dezvoltarerural/00000033/
http://www.fonduri-structurale.ro/Document_Files/dezvoltarerural/00000033/
http://www.fonduri-structurale.ro/Document_Files/dezvoltarerural/00000033/t5ihv_Program_Natinal_de_Dezvoltare_Rurala_2007-2013_versiunea_martie_2012_pdf
http://www.infocooperare.ro/
http://www.mdrt.ro/
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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 Finanțe 

1.5 Ciclul de studii
1
 Masterat 

1.6 Programul de studii / Calificarea Gestiunea financiară a afacerilor în spațiul european 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Standarde financiar-contabile și directive europene 

2.2 Titularul activităților de curs Lect.univ.dr. Constandache Nicoleta 

2.3 Titularul activităților de seminar Lect.univ.dr. Constandache Nicoleta 

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 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 50 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren 30 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 30 

Tutoriat - 

Examinări 2 

Alte activități 10 

3.8 Total ore de studiu individual 122  

3.9 Total ore pe semestru 150  

3.10 Numărul de credite 6  

 

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 - Conexiune internet 

5.2 de desfășurare a seminarului / 

laboratorului 

- Săli de seminar dotate cu calculatoare și retroproiectoare 

 

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

disciplina.) 

Co
m

pe
te

nț
e 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

C1. Cunoașterea aprofundată a ariei de specializare și în cadrul acesteia, a dezvoltărilor teoretice, metodologice 
și practice specifice managementului financiar în instituții publice și private. 
C2. Planificarea, organizarea, coordonarea și controlul activității financiare în instituții publice și private. 

                                                 
1
 licență, masterat, doctorat 

2
 obligatorie, opţională, facultativă 
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Co
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e 
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an
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le

 

 

- Nu este cazul. 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei - cunoaşterea principalelor elemente privind standardele europene de 

raportare financiara; 

- însuşirea prevederilor legislative şi contabile necesare aplicării 

reglementărilor privind standardelor financiarcontabile si a directivelor 

europene. 

7.2 Obiectivele specifice - utilizarea indicatorilor adecvaţi privind valorificarea operaţiunilor 

contabile; 

- înţelegerea conţinutului standardelor financiar-contabile. 

 

 

8. Conținuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observații 
Principii, norme şi reglementări contabile privind organizarea 

şi ţinerea contabilităţii 
prelegerea, dezbaterea unor studii 

de caz  

2 ore 

Contabilitatea primară (I) 
Contabilitatea capitalurilor, activelor imobilizate, stocurilor 

prelegerea, dezbaterea unor studii 

de caz  

2 ore 

Contabilitatea primară (II) 
Contabilitatea datoriilor și creanțelor, trezoreriei, cheltuielilor și 
veniturilor 

prelegerea, dezbaterea unor studii 

de caz  

2 ore 

Lucrările contabile de închidere a exercițiului (I) 
Balanța conturilor, inventarierea generală, operații de 
regularizare, determinarea rezultatului exercițiului 

prelegerea, dezbaterea unor studii 

de caz  

2 ore 

Lucrările contabile de închidere a exercițiului (II) 
Determinarea impozitului pe profit, repartizarea profitului, 

întocmirea balanței de verificare, întocmirea situațiilor 
financiare, analiza principalilor indicatori 

prelegerea, dezbaterea unor studii 

de caz 

2 ore 

Contabilitatea de gestiune 

Noțiuni introductive, delimitări, clasificări, procedee de 
calculație a costurilor 

prelegerea, dezbaterea unor studii 

de caz  

2 ore 

Contabilitatea operațiunilor interne de gestiune 

Metode de calculație a costurilor. 
prelegerea, dezbaterea unor studii 

de caz  

2 ore 

Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi 
1. Suport de studiu disponibil pe platforma Danubius Online 

2. Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind 
situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate. 

3. Ordin nr.470/2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale 
și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor 
Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile. 

4. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea  şi 
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, publicat în Monitorul 

Oficial nr. 704 din 20.10.2009. 

5. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile. 

6. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 907/2005 privind aprobarea categoriilor de persoane juridice care 
aplică reglementări contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, respectiv 
reglementări contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în 
Monitorul Oficial nr. 597 din 11.07.2005 

7. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.826/2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri 
referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune, publicat în Monitorul Oficial nr. 23 din 
12.01.2004 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observații 
Discuţii privind organizarea și ținerea contabilității în ceea ce Analiza, monografia, studiul de caz, 2 ore 
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privesc principiile, normele și reglementările contabile. 
 

metoda activității pe grupe, 
dezbaterea 

Aplicații practice privind contabilizarea capitalurilor, activelor 

imobilizate și a stocurilor 
Analiza, monografia, studiul de caz, 

metoda activității pe grupe, 
dezbaterea 

2 ore 

Aplicații practice privind contabilizarea datoriilor, creanțelor, 
trezoreriei, cheltuielilor și veniturilor 

Analiza, monografia, studiul de caz, 

metoda activității pe grupe, 
dezbaterea 

2 ore 

Aplicații practice privind inventarierea, regularizarea și 
determinarea rezultatului 

Analiza, monografia, studiul de caz, 

metoda activității pe grupe, 
dezbaterea 

2 ore 

Aplicații practice privind determinarea impozitului pe profit, 

repartizarea profitului, întocmirea balanței de verificare, 
întocmirea situațiilor financiare anuale, analiza indicatorilor 
economico-financiari 

Analiza, monografia, studiul de caz, 

metoda activității pe grupe, 
dezbaterea 

2 ore 

Aplicații privind procedeele de calculație a costurilor Analiza, monografia, studiul de caz, 

metoda activității pe grupe, 
dezbaterea 

2 ore 

Aplicații practice privind metodele de calculație a costurilor Analiza, monografia, studiul de caz, 

metoda activității pe grupe, 
dezbaterea 

2 ore 

Bibliografie 

1. Albu Cătălin, Albu Nadia, Instrumente de management al performanţei, vol. 1, Contabilitate de gestiune, 

Editura Economică, Bucureşti, 2003 

2. Caraiani Chiraţa, Dumitrana Mihaela (coordonatori), Contabilitate şi control de gestiune, Editura InfoMega, 

Bucureşti, 2005 

3. Crețu Carmen, Constandache Nicoleta, Roman Gianina, Gheonea Victoria, Bazele contabilității. Teorie, 
aplicații practice și teste grilă, Editura Zigotto, Galați, 2010 

4. Dumitru Corina Grazziela, Ioanăş Corina, Contabilitatea de gestiune şi evaluarea performanţelor, Editura 

Universitară, Bucureşti, 2005 

5. Paliu-Popa Lucia, Ecobici Nicolae, Contabilitate financiară aplicată, ghid contabil, Editura Universitară, 
Craiova, 2010 

6. Pântea Iacob Petru, Contabilitatea financiară, Editura Intelcredo, Deva, 2010. 

7. Răileanu Vasile, Răileanu Adriana-Sodia, Abordări contabile și fiscale privind impozitele și taxele, Editura 

Economică, 2009. 
8. Legea societăților comerciale nr.31/2990 republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
9. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
10. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 
11. Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind 

situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate. 
12. Ordin nr.470/2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale 

și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor 
Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile. 

13. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea  şi 
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, publicat în Monitorul 

Oficial nr. 704 din 20.10.2009. 

14. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile. 

15. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 907/2005 privind aprobarea categoriilor de persoane juridice care 
aplică reglementări contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, respectiv 
reglementări contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în 
Monitorul Oficial nr. 597 din 11.07.2005 

16. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.826/2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri 
referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune, publicat în Monitorul Oficial nr. 23 din 
12.01.2004 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor 
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
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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 vor avea loc întâlniri atât cu reprezentaţi ai 
mediului de afaceri, cu experți contabili, cât și cu alți specialiști din domeniul public si privat. 
 

 

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 oral 50% 

10.5 Seminar / laborator Frecvenţă, studii de caz și 
monografii, teme de casă, teste, 
joc de rol, participarea la 

rezolvarea studiilor de caz și 
monografiilor la seminar 

Evaluare continua 50% 

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 
01.10.2019 Lect.univ.dr. Constandache Nicoleta Lect.univ.dr. Constandache Nicoleta 

 

Data avizării în departament 
Semnătura directorului de departament 

10.09.2019  

 



FIȘA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea „DANUBIUS” din Galați  

1.2 Facultatea  Științe Economice 

1.3 Departamentul Finanţe şi Administrarea Afacerilor 

1.4 Domeniul de studii Finanţe 

1.5 Ciclul de studii
1
 Masterat 

1.6 Programul de studii / Calificarea GFASE 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Gestiunea financiar-bancară 

2.2 Titularul activităților de curs Prof. univ. dr. Dragomir Georgeta 

2.3 Titularul activităților de seminar Prof. univ. dr. Dragomir Georgeta  

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

 

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

3.4 Total ore din planul de învățământ 28 din care: curs 14 seminar   14 

3.7 Distribuția fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 14 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren 24 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, proiecte, portofolii și eseuri 14 

Tutoriat 14 

Examinări 4 

Alte activități (participare sesiuni comunicări ştiinţifice, proiecte de cercetare ş.a.) 2 

3.8 Total ore de studiu individual 72  

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 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 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.) 

Co
m

pe
te

nț
e 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

C1. Cunoașterea aprofundată a ariei de specializare și în cadrul acesteia, a dezvoltărilor teoretice, 
metodologice și practice specifice managementului financiar în instituții publice și private 

C2. Planificarea, organizarea, coordonarea și controlul activității financiare în instituții publice și 
private 

C4. Utilizarea nuanțată și pertinentă de criterii și metode de evaluare pentru a formula judecăți de 
valoare și a fundamenta decizii constructive în activitatea financiară a instituțiilor publice și private 

C5. Elaborare de proiecte profesionale și/sau de cercetare, utilizând inovativ un spectru variat de metode 
cantitative și calitative în activitatea financiară a instituțiilor publice și private 

                                                 
1
  licență, masterat, doctorat 

2
 obligatorie, opţională, facultativă 



Co
m

pe
te

nț
e 

tr
an

sv
er
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le

 CT1. Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiții de autonomie și de independență 
profesională în domeniul disciplinei 

CT2. Asumarea unor roluri/funcții de conducere a activității grupurilor profesionale sau a unor instituții 
privind managementul activității financiare 

 

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

7.1 Obiectivul 

general al 

disciplinei 

Disciplina are ca scop principal realizarea pregătirii cursanţilor pe problemele specifice 
activităţii financiar-bancare şi vizează însușirea/ cunoaşterea/ aprofundarea noţiunilor şi 
proceselor de bază în domeniul disciplinei studiate și transpunerea lor într-o direcţie de 
cercetare. Conţinutul disciplinei reuneşte probleme de gestiune financiară, în consens cu 

directivele europene. Cunoştinţele dobândite de cursanţi în timpul orelor de curs şi de seminar 
contribuie la formarea lor ca specialişti în domeniul financiar-bancar, le oferă baza şi 
instrumentele de lucru necesare pentru integrarea lor în activitatea economică şi pentru 
soluţionarea problemelor concrete cu care se confruntă societatea contemporană. 

7.2 

Obiectivele 

specifice 

- Dezvoltarea competenţelor esenţiale care permit înţelegerea şi implicarea în schimbările 
care se produc în domeniul financiar-bancar şi adaptarea la noile cerinţe; 

- Înţelegerea coordonatelor economico-financiare ale unui mediu în permanentă evoluţie, 
sub aspect conceptual, teoretico-metodologic și practic; 

- Cunoaşterea şi stăpânirea noilor tehnici şi practici financiare şi bancare; 
- Aprofundarea cunoştinţelor de economie şi gestiune financiar-bancară, în plan naţional, 

european şi mondial, pentru a înţelege mai bine strategiile şi a analiza evoluţiile; 
- Utilizarea în mod creativ a aparatului conceptual și metodologic în practica financiară și în 

cercetare, prin fundamentarea unor decizii și elaborarea de proiecte inovative. 
 

8. Conținuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observații 

Cap I. Gestiunea financiar – bancară în concepte şi realităţi (2 

ore) 

1. Relaţiile financiare în societate - intermedierea şi finanţarea 
directă în contextul globalizării; crizele financiare 

2. Procesul managerial şi caracteristicile managementului 
financiar-bancar. Eficienţă şi eficacitate.  

3. Dezvoltări teoretice în managementul financiar-bancar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prelegerea, explicaţia şi dialogul 
cu studenţii, printr-o prezentare 

problematică sub aspect teoretic 
şi practico-aplicativ; expunere 

însoțită de prezentare materiale 
didactice, analize cu caracter 

interactiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postarea informatiilor 

de specialitate si a 

cerintelor pe 

platforma Sakai. 

 

 

Cap II. Structuri organizatorice financiar-bancare şi interacţiuni 
în economia de piaţă. (2 ore) 

1. Activităţi şi roluri manageriale cu exemplificare pe sectorul 

financiar-bancar.  

2. Tipuri de structuri organizaţionale financiar-bancare 

3. Caracteristicile concurenţei în spaţiul financiar-bancar. 

Cap III-IV. Managementul operaţiunilor bancare (4 ore) 

1. Bilanţul bancar şi operaţiunile extrabilanţiere 

2. Managementul operaţiunilor bilanţiere 

3. Gestiunea plasamentelor bancare 

4. Managementul operaţiunilor pasive și strategii de 
monitorizare a fondurilor  

Cap V-VI. Cadrul general de gestiune a riscurilor asociate 

activității bancare (4 ore) 

1. Reglementarea bancară – abordări funcționale și doctrinare 

2. Tipuri de riscuri. Clasificarea Băncii Reglementelor 
Internaționale 

3. Riscuri bilanțiere și optimizarea activităţii bancare.  
(riscul de lichiitate, riscul de creditare, riscul de dobândă)  

4. Riscurile operațiunilor în afara bilanțului  
Cap VII. Gestiunea performanţei bancare. (2 ore) 

1. Evaluarea performanţei în activitatea bancară – documente 

financiare. 

2. Procesul decizional şi instrumente utilizate în procesul 

decizional 

3. Tendinţe în managementul financiar-bancar. Politici şi 
strategii. 



   

Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi 
Dragomir Georgeta - Activitatea bancară şi riscul în economie – coordonate în plan mondial şi naţional, E.D.P., Bucureşti, 
2003 

Dragomir Georgeta – Gestiune financiar-bancară în economia de piaţă, Ed. Fundaţiei Academice “Danubius” Galaţi, 2007. 

Dragomir Georgeta – Gestiune financiar-bancară în economia de piaţă, suport de curs platforma Sakai, 2018 

*** Surse on-line 

Bibliografie de elaborare a cursului 
Căpraru Bogdan – Activitatea bancară, Ed. a 2-a, Editura. CH Beck, Bucureşti, 2014 

Cocriş V., Chirleşan D. Management bancar şi analiza de risc în activitatea de creditare, Ed.Univ.”Al.I.Cuza” Iaşi, 2007 

Dragomir Georgeta – Structuri si mecanisme financiar-monetare, Ed. Universitară Danubius Galaţi şi Ed. Prouniversitaria, 
2010 

Dragomir Georgeta - Activitatea bancară şi riscul în economie – coordonate în plan mondial şi naţional, E.D.P., Bucureşti, 
2003 

Dragomir Georgeta – Gestiune financiar-bancară în economia de piaţă, Ed. Fundaţiei Academice “Danubius” Galaţi, 2007 

Rădoi, Mădălina Antoaneta – Gestiune bancară, Bucureşti, Editura Economică, 2009 

Roxin, L. – Gestiunea riscurilor bancare, EDP, București, 1997 

Stoica Ovidiu; Căpraru, Bogdan; Filipescu, Dragoş - Efecte ale integrării europene asupra sistemului bancar românesc, Editura 
Universităţii “Al. I. Cuza” Iaşi, 2005 

*** 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 

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

www.bnr.ro; www.boj.or.jp ; www.bundesbank.de; www.cnb.cz;www.ecb.int; www.imf.org;  www.mnb.hu; 

www.newyorkfed.org; www.nbp.pl ; www.riksbank.se; 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.no-

cash.ro;www.finantare.ro;www.ghiseulbancar.ro;www.bankingnews.ro;www.smartfinancial.ro;www.smartbank.ro  s.a.surse 

oficiale)  

 

8.2 . Seminar / laborator Metode de predare Observații 
T.1. Relaţiile financiare în societate - intermedierea şi finanţarea 
directă în contextul globalizării; crizele financiare, evoluții și 
efecte - 2 ore 

Prezentarea unor subiecte teoretice 

de interes, teme de studiu, 

bibliografie, sinteze, exemplificari, 

studii de caz, solicitare puncte de 

vedere, dialog, aplicatii, analize, 

comparații, evaluare - cu scopul de a 

realiza o centrare pe student și pe 
rezultatele învățării 
 

Prezentarea unui model de proiect de 

cercetare, discutarea modului de 

elaborare, exemple structura proiect, 

propuneri de teme si analize 

concrete. Verificarea cunoștințelor.  

Temele si 

cerintele sunt 

postate pe 

platforma Sakai 

 
T.2. Specificul procesului managerial în instituţiile financiar-

bancare, aspecte comparative și studii de caz – 2 ore 

T.3. Analiză privind sectorul financiar-bancar din România  sub 

aspect managerial; strategii bancare adaptate factorilor de 

influenţă. – 2 ore 

T.4. Analiza bilanţului bancar – studii de caz – 2 ore 

T.5. Managementul pasivelor bancare și riscuri asociate – 2 ore 

T.6. Riscuri asociate creditării bancare și managementul 
activelor - studii de caz – 2 ore  

T.7. Structura şi analiza contului de profit şi pierdere la nivelul 
instituţiilor de credit. Caracteristici, tendinţe şi abordări în 

managementul financiar-bancar.– 2 ore 

Bibliografie obligatorie selectivă: 
1. Dragomir Georgeta – Gestiune financiar-bancară în economia de piaţă, Ed. Fundaţiei Academice “Danubius” Galaţi, 2007  

2. Dragomir Georgeta – Gestiune financiar-bancară în economia de piaţă, suport de curs platforma Sakai, 2018 

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

București, 2010 

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

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

6. .*** Rapoarte anuale BNR, 2007-2018 

7. *** Rapoarte anuale BCE, 2007-2018 

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

www.bnb.bg; www.bnr.ro; www.boj.or.jp ; www.bundesbank.de; www.cnb.cz;www.ecb.int; www.imf.org;  www.mnb.hu; 

www.newyorkfed.org; www.nbp.pl ; www.riksbank.se; www.zf.ro; www.capital.ro; www.no-cash.ro; www.finantare.ro; 

www.ghiseulbancar.ro; www.bankingnews.ro; www.smartfinancial.ro;www.smartbank.ro  s.a.surse oficiale) 

 

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 si in elaborarea unor proiecte de cercetare. 

 

10. Evaluare 

http://www.banque-france.fr/
http://www.bankofcanada.ca/
http://www.bankofengland.co.uk/
http://www.bis.org/
http://www.bnb.bg/
http://www.bnr.ro/
http://www.boj.or.jp/
http://www.bundesbank.de/
http://www.cnb.cz/
http://www.ecb.int/
http://www.imf.org/
http://www.mnb.hu/
http://www.newyorkfed.org/
http://www.nbp.pl/
http://www.riksbank.se/
http://www.zf.ro/
http://www.capital.ro/
http://www.no-cash.ro/
http://www.finantare.ro/
http://www.ghiseulbancar.ro/
http://www.bankingnews.ro/
http://www.smartfinancial.ro/
http://www.smartbank.ro/


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

din nota finală 
10.4 Curs Cunoaşterea informaţiei predate la 

curs, parcurgerea bibliografiei, 

frecvenţă, realizare proiect de 
cercetare 

Prezentare, susținere proiect 
științific. 

50% 

10.5 Seminar / laborator Participarea la dezbateri la seminar 

frecvenţă, elaborarea unor proiecte, 
teme, teste, susținere prezentare 
orală. 

Evaluare continuă 50% 

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 Prof. univ. dr. Dragomir Georgeta Prof. univ. dr. Dragomir Georgeta 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
10 / 09 / 2019 Lect.univ.dr. PUȘCACIU Rose-Marie 
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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
 Masterat 

1.6 Programul de studii / Calificarea Gestiunea financiară a afacerilor în spațiul european  

1.7 Anul universitar 2019-2020 

 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Standarde europene și internaționale de raportare financiară 

2.2 Titularul activităților de curs Conf.univ.dr. Crețu Carmen 

2.3 Titularul activităților de seminar Conf.univ.dr. Crețu Carmen 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul IV 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 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 50 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren 50 

Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 50 

Tutoriat/consultații 20 

Examinări 4 

Alte activități 20 

3.8 Total ore de studiu individual 194  

3.9 Total ore pe semestru 250  

3.10 Numărul de credite 10  

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.) 
4.1 de curriculum Standarde financiar-contabile și directive europene 

4.2 de competențe C1. Cunoașterea aprofundată a ariei de specializare și în cadrul acesteia, a dezvoltărilor teoretice, 
metodologice și practice specifice managementului financiar în instituții publice și private 

C2. Planificarea, organizarea, coordonarea și controlul activității financiare în instituții publice și 
private 

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

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

Co
m

pe
te

nț
e 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

C1. Cunoașterea aprofundată a ariei de specializare și în cadrul acesteia, a dezvoltărilor teoretice, metodologice 
și practice specifice managementului financiar în instituții publice și private 

C3. Utilizarea integrată a aparatului conceptual și metodologic, în condiții de informare incompletă, pentru a 
rezolva probleme teoretice și practice noi 
C5. Elaborare de proiecte profesionale și/sau de cercetare, utilizând inovativ un spectru variat de metode 
cantitative și calitative în activitatea financiară a instituțiilor publice și private 

                                                 
1
 licență, masterat, doctorat 

2
 obligatorie, opţională, facultativă 
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Co
m

pe
te

nț
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 

- 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Disciplina are ca scop principal pregătirea cursanţilor referitoare la 
standardele de contabilitate privind raportările financiare. Cursul îşi propune 

asimilarea noţiunilor referitoare la situaţiile financiare anuale, elementele de 
bază privind prezentarea acestora de către organizaţiile care aplică 
IAS/IFRS, reguli generale de respectat în întocmirea situaţiilor financiare, 
politicile contabile, modul de prezentare a patrimoniului etc. Pentru 

înţelegerea aspectelor teoretice, cursul conţine o serie de aplicaţii practice 
privind modul de întocmire al situaţiilor financiare.   
 

7.2 Obiectivele specifice -  Cadrul general pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare 

elaborat de IASB (Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate  
- Prezentarea situaţiilor financiare conform referenţialului contabil 

internaţional (IAS 1 şi IAS 7) 
- Tabloul fluxurilor de trezorerie 

- Contabilitatea impozitului pe profit în conformitate cu IAS/IFRS 

- Contabilitatea tranzacţiilor şi evenimentelor în referenţialul contabil 
internaţional  
- Elemente   privind   grupurile   de   societăţi   şi   consolidarea conturilor  

 

8. Conținuturi 
8.1 Curs  (ore/curs) Metode de predare Observații 
Cursul 1 Cadrul general pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor 
financiare elaborat de IASB (Consiliul pentru Standarde Internaţionale de 
Contabilitate – nr.ore 4 

1.1.Utilizatorii şi necesităţile de informare ale acestora 

1.2.Obiectivul situaţiilor financiare 

1.3.Concepte de bază 

1.4.Caracteristici calitative ale situaţiilor financiare 

1.5.Echilibrul între caracteristicile calitative 

1.6.Conceptul de poziţie financiară 

1.7.Conceptul de performanţă;  
1.8.Criteriile de recunoaştere în situaţiile financiare a elementelor de active, 
datorii, venituri şi cheltuieli 
1.9.Bazele de evaluare utilizate în situaţiile financiare  
 

Cursul 2.Prezentarea situaţiilor financiare conform referenţialului contabil 

internaţional (IAS 1 şi IAS 7) – nr.ore 4 

2.1.Componentele unui set complet de situaţii financiare 

2.2.Consecvenţa prezentării, pragul de semnificaţie şi agregarea, 
compensarea 

2.3.Distincţia curent/necurent (termen lung) în prezentarea în bilanţ a 
activelor şi datoriilor  
2.4.Particularităţile modelului de cont de profit şi pierdere cu clasificarea 

cheltuielilor după natură 2.5.Particularităţile modelului de cont de profit şi 
pierdere cu clasificarea cheltuielilor după funcţii 2.6.Prezentarea situaţiei 
modificărilor capitalurilor proprii 

 

Cursul 3.Tabloul fluxurilor de trezorerie – nr.ore 4 

3.1.Definiţii şi clasificarea fluxurilor pe activităţi 
3.2.Metoda directă şi metoda indirectă de determinare a fluxului net de 
trezorerie din activităţile de exploatare 

3.3.Opţiuni de prezentare a unor fluxuri în tablou 

3.4.Incidenţa variaţiilor cursurilor de schimb în tabloul fluxurilor de 

-Expunerea: descrierea, 

explicaţia, prelegerea 
dialog, prelegeri cu 

oponenţi, prelegeri în 
echipă.  
- Postarea cursurilor pe 

platforma electronică de 
învățământ Danubius 

online (la Resurse) 

- 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.  
- Descoperirea: creativă, 
descoperirea prin 

documentare, 

descoperirea 

experimentală, 

redescoperirea dirijată şi 
independentă.  
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trezorerie, prezentarea tabloului fluxurilor de trezorerie). 

 

Cursul 4 Contabilitatea impozitului pe profit în conformitate cu IAS/IFRS – 

nr.ore 4 

1. Diferenţe temporare şi diferenţe permanente 

2. Metode de contabilizare a impozitului pe profit  

3. Evaluarea datoriilor şi creanţelor privind impozitul pe profit  
4. Contabilizarea impozitului exigibil şi a impozitului amînat 
5. Prezentarea în bilanţ a creanţelor şi datoriilor de impozit amînat 

Cursul 5.Contabilitatea tranzacţiilor şi evenimentelor în referenţialul contabil 
internaţional – nr.ore 8 

5.1. IAS   16     Imobilizări   corporale  
5.1.1.Definiţia  imobilizărilor corporale 

5.1.2.Evaluarea    iniţială 

5.1.3.Tratamentul cheltuielilor ulterioare 

5.1.4.Amortizarea imobilizărilor corporale 

5.1.5.Derecunoaşterea imobilizărilor corporale 

5.1.6.Evaluarea ulterioară recunoaşterii iniţiale evaluare la cost amortizat sau 
reevaluare; 

5.2. IAS 36  Deprecierea activelor (doar pentru un activ izolat)  

5.2.1.Identificarea activelor care au înregistrat pierderi de valoare 

5.2.2.Calculul valorii recuperabile pentru un activ izolat 

5.2.3.Calculul şi contabilizarea pierderii de valoare pentru un activ izolat 

5.2.4.Reluarea pierderii de valoare pentru un activ izolat; 

5.3. IFRS 5    Active imobilizate deţinute pentru vânzare şi activităţi 
întrerupte  

5.3.1.Clasificarea activelor imobilizate ca deţinute pentru vânzare  

5.3.2.Evaluarea activelor imobilizate ca deţinute   pentru vânzare 

5.3.3.Recunoaşterea   pierderilor   din depreciere şi a reluărilor; 
5.4. IAS 40     Investiţii imobiliare  
5.4.1.Definiţii 
5.4.2.Recunoaşterea şi evaluarea iniţială evaluarea ulterioară recunoaşterii 
iniţiale 

5.4.3.Transferuri; 

5.5. IAS 2    Stocuri  

5.5.1.Definiţie 

5.5.2.Evaluarea iniţială 

5.5.3.Evaluarea la ieşire 

5.5.4.Evaluarea în bilanţ 
5.5.5.Tehnici de măsurare a costurilor: cost standard şi preţul de vânzare cu 
amănuntul;  
5.6. IAS   17      Contracte   de   leasing   

5.6.1.Definiţii 
5.6.2.Clasificarea contractelor de leasing 

5.6.3.Tratamentul contabil al contractelor de leasing  financiar 

5.6.4.Tratamentul   contabil  al  contractelor de leasing operaţional; 
5.7. IAS 18 Venituri  

5.7.1.Venituri ce intră sub incidenţa normei IAS 18 

5.7.2.Recunoaşterea şi evaluarea veniturilor din vânzări  de bunuri, din 
prestări de servicii, din dobânzi, redevenţe şi dividende). 

 

Cursul 6. Elemente   privind   grupurile   de   societăţi   şi   consolidarea 
conturilor– nr.ore 4 

6.1.Determinarea perimetrului de consolidare şi alegerea metodei de 

consolidare 

6.2.Calculul procentajului de control şi al procentajului de interes 

6.3.Retratarea situaţiilor financiare individuale ale societăţilor intrate în 
perimetrul de consolidare 

6.4.Metoda integrării globale 

6.5.Metoda integrării proporţionale 

6.6.Metoda punerii în echivalenţă. 
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Bibliografie 

1. Legea contabilității nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008, cu 
modificările și completările ulterioare  

2. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile 
financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, publicat în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare  

3. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 470/2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea 
situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale 
Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile, publicat în 

Monitorul Oficial al României nr. 66 din 23 ianuarie 2018  

4. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2531/2018 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 
2018 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile, publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623/18.07.2018  

 
5. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în 

situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără 
scop patrimonial, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 274 din 12 aprilie 2016, cu modificarile și completările 
ulterioare.  

6. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 704 din 20 octombrie 2009  

7. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile, publicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 910 și 910 bis din 9 decembrie 2015  

8. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.826/2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare 
la organizarea și conducerea contabilității de gestiune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 

12 ianuarie 2004  

9.***, Ghid privind aplicarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile 
financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și 
completările ulterioare, elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, disponibil pe site-ul www.mfinante.ro  

10.***, Ghid practic de aplicare a Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și 
situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, Editura CECCAR, București, 2015.  

11.***, Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert 
contabil și de contabil autorizat, ediția a VII-a, revizuită, Editura CECCAR, București, 2018  
8.2 Seminar  (2 ore/seminar) Metode de predare Observații 
Tema I. Studii de caz şi aplicaţii practice privind performanţa şi poziţia 
financiară - nr. ore 4 

Tema II. Studii de caz  şi aplicatii practice privind prezentarea situaţiilor 
financiare conform referenţialului contabil internaţional – nr. ore  4 

Tema III. Studii de caz şi apicaţii practice comparative privind tabloul 

fluxurilor de trezorerie – nr. ore 4 

Tema IV. Studii de caz şi apicaţii practice comparative privind impozitul 
pe profit în statele membre U.E.– nr. ore 4 

Tema V. Studii de caz comparative privind contabilitatea tranzacţiilor şi 
evenimentelor în referenţialul contabil internaţional : IAS 16,IAS 36, IFRS 
5, IAS 40, IAS 2, IAS 17, IAS 18, – nr. ore 8 

Tema VI Studii de caz privind grupurile   de   societăţi   şi   consolidarea 

conturilor -  nr. ore 4 

 - Problematizarea: utilizarea 

întrebărilor-problemă, 
problemelor şi situaţiilor- 
problemă.  
- Utilizarea unui 

programelor din cadrul 

ANAF pentru întocmirea 

situațiilor financiar-
contabile 

- Documente în format scris 

și electronic sau alte 
documentaţii furnizate de 
titularul de seminar. 

 

Bibliografie 

1. Legea contabilității nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008, cu 
modificările și completările ulterioare  

2. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile 
financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, publicat în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare  

3. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 470/2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea 
situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale 
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Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile, publicat în 

Monitorul Oficial al României nr. 66 din 23 ianuarie 2018  

4. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2531/2018 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 
2018 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile, publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623/18.07.2018  

 
5. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în 
situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără 
scop patrimonial, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 274 din 12 aprilie 2016, cu modificarile și completările 
ulterioare.  

6. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 704 din 20 octombrie 2009  

7. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile, publicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 910 și 910 bis din 9 decembrie 2015  

8. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.826/2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare 
la organizarea și conducerea contabilității de gestiune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 

12 ianuarie 2004  

9.***, Ghid privind aplicarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile 
financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și 
completările ulterioare, elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, disponibil pe site-ul www.mfinante.ro  

10.***, Ghid practic de aplicare a Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și 
situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, Editura CECCAR, București, 2015.  

11.***, Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert 

contabil și de contabil autorizat, ediția a VII-a, revizuită, Editura CECCAR, București, 2018 

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

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu noțiunile predate în alte centre universitare din țară și din străinătate. 
Pentru o mai bună adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei vor avea loc întalniri atât cu reprezentaţi 
ai mediului de afaceri, cu experți contabili, cât și cu specialiști din cadrul Administrației fiscale.  

Orice absolvent va putea întocmi în activitatea profesională viitoare, situațiile financiare  pentru o societate comercială. 
10. Evaluare 

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

din nota finală 

10.4  Curs - Cunoaşterea tuturor noţiunilor 
predate la curs legate de  situațiile 
financiare anuale și semestriale și 
rezolvarea aplicaților practice 
(problemelor/studiilor de caz) la examen 

 

Examen oral și prezentarea 
referatului de cercetare  

60% 

10.5 Seminar - Efectuarea temelor de control pe 

platforma de învățământ Sakai și a 
testului de verificare, pe parcursul 

semestrului 

Notarea temelor de control și a 
testului de verificare 

40% 

10.6 Standard minim de performanță 

- Cunoaşterea noțiunilor privind cadrul național de întocmire a situațiilor financiare 

- Notarea cu minim 1 punct  a fiecărei teme de control și a testului de verificare de pe platforma electronică de 
învățământ SAKAI (Danubius online).  

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
          01/09 /2019 _________________________ ________________________ 

 

 

Data avizării în departament 

 

 

Semnătura directorului de departament 

10.09.2019 __________________________ 
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FIȘA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea „DANUBIUS” din Galați  

1.2 Facultatea  de Științe Economice 

1.3 Departamentul Departamentul de Finanțe și Administarea Afacerilor 

1.4 Domeniul de studii Finanțe 

1.5 Ciclul de studii
1
 Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea GFASE 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Proceduri şi legislaţie vamală 

2.2 Titularul activităților de curs Lect.univ. dr. Stoica Carmen 

2.3 Titularul activităților de seminar Lect. univ. dr. Stoica Carmen 

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

 

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

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

3.7 Distribuția fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 50 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren 50 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 50 

Tutoriat  

Examinări 2 

Alte activități ( participare sesiuni comunicări ştiinţifice, proiecte de cercetare ş.a.) 17 

3.8 Total ore de studiu individual 169  

3.9 Total ore pe semestru 225  

3.10 Numărul de credite 9  

 

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, video-proiector, platforma e-learning Danubius online, internet 

5.2 de desfășurare a seminarului 
/ laboratorului 

Sală de curs, video-proiector, platforma e-learning Danubius online, internet 

 

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

Co
m

pe
te

nț
e 

pr
of

es
io

na
le

 C1. Cunoașterea aprofundată a ariei de specializare și în cadrul acesteia, a dezvoltărilor teoretice, 
metodologice și practice specifice managementului financiar în instituții publice și private 

C2. Planificarea, organizarea, coordonarea și controlul activității financiare în instituții publice și 
private 

C3. Utilizarea integrată a aparatului conceptual și metodologic, în condiții de informare incompletă, 
pentru a rezolva probleme teoretice și practice noi 
C4. Utilizarea nuanțată și pertinentă de criterii și metode de evaluare pentru a formula judecăți de 
valoare și a fundamenta decizii constructive în activitatea financiară a instituțiilor publice și private 

C5. Elaborare de proiecte profesionale și/sau de cercetare, utilizând inovativ un spectru variat de metode 
cantitative și calitative în activitatea financiară a instituțiilor publice și private 

                                                 
1
 licență, masterat, doctorat 

2
 obligatorie, opţională, facultativă 



Co
m

pe
te

nț
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 

CT1. Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiții de autonomie și de independență 
profesională în domeniul managementului financiar public și privat 
 

 

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

7.1 Obiectivul general 

al disciplinei 

     Obiectivul general al disciplinei.  

Disciplina are drept scop pregătirea profesională a studenţilor  în domeniul vamal. 

Cursul este astfel structurat încât să asigure studenţilor:  
• posibilitatea de a pătrunde în acest domeniu important; 

• înţelegerea şi familiarizarea cu noile proceduri şi reglementări cu care operează 

regimul vamal;  

• un suport teoretic şi un instrument de lucru util la îndemâna viitorilor specialişti în 
domeniu, puternic ancoraţi în realităţile vieţii economice, în actualul context al 

integrării europene a economiilor naţionale 

7.2 Obiectivele 

specifice 

      Ca obiective specifice, în sprijinul atingerii obiectivului principal sunt: 

- cunoaşterea principiilor de bază, a procedurilor şi legislaţiei vamale; 
- crearea capacității de a interpreta situaţiile concrete; 

- utilizarea adecvată a noţiunilor specifice regimului vamal; 

- identificarea situațiilor practice care necesită abordare și aprofundare 
teoretică ; 

- înţelegerea mecanismului de aplicare în practică a procedurilor de vămuire a 
mărfurilor şi să propu ajustarea legislaţiei naţionale în domeniul dat;  

      -      să caracterizeze eficienţa aplicării de către organele vamale a mecanismului 
de vămuire 

 

8. Conținuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observații 
1. Regimul vamal în Uniunea Europeană – 4 ore 

Sistemul instituţional al autoritaţii vamale 

     Drepturile şi obligaţiile persoanelor cu privire la 

reglementările vamale 

 

2. Călători-4 ore 

 Intrarea in Romania dintr-un stat neunional 

Intrarea in Romania dintr-un stat unional 

Iesirea din Romania intr-un stat neunional 

Iesirea din Romania intr-un stat unional 

Sunt cetatean dintr-un stat neunional si studiez in 

Romania 

Sunt cetatean dintr-un stat neunional si vreau sa 

ma stabilesc in Romania 

Introducerea si scoaterea din Romania a armelor 

si munitiilor 

Introducerea si scoaterea din Romania a bunurilor 

culturale mobile 

Introducerea si scoaterea de pe un teritoriu UE a 

sumelor in lei si valuta 

Bunuri expediate prin colete 

Contraventii si infractiuni vamale 

 

3.Agenţi economici- 20 ore 

Trecerea mărfurilor peste frontieră-2 ore 

          Prezentarea la birourile vamale de frontieră a 
mijloacelor de transport şi controlul vamal al acestora 

Declararea mărfurilor - 2 ore 

Punerea în liberă circulaţie.Tranzitul vamal-2 ore 

Regimuri speciale-2 ore 

 

 

Expunerea: descrierea, 

explicaţia, prelegerea 
explicaţia, Explicaţia, 

prelegerea dialog, prelegeri cu 

oponenţi, prelegeri în echipă. 
 

 

 

 

Postarea cursurilor pe 

platforma electronică de 
învățământ Danubius online 

(la Resurse) 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predarea 

cunoştinţelor se 
face în 

conformitate cu 

strategiile 

actuale, folosind 

elemente 

novatoare – 

slide-uri, 

platforma 

Danubius on-

line, dialog, 

analize, 

comparații, 
exemplificări 



Export. Reexport-2 ore 

Originea mărfurilor.Distrugerea si abandonarea 
mărfurilor-2 ore 

Taxe vamale şi măsuri de politică comercială. 
Garanţii vamale-2 ore 

  Prezentare TARIC-RO 

               Înregistrarea agenţilor economici participanţi ai 
activităţii economice externe.EORI-4 ore 

       Operator economic autorizat AEO 

       Sistemul de control al importului- ICS 

       Sistemul de control al exportului –ECS 

       EMCS 

              Activitatea de supraveghere și control vamal -2 

ore 

 

Problematizarea: utilizarea 

întrebărilor-problemă, 
problemelor şi situaţiilor- 

problemă. 
 

 

Descoperirea: redescoperirea 

dirijată şi independentă, 
descoperirea creativă, 

descoperirea prin 

documentare, descoperirea 

experimentală. 
 

s.a., cu scopul de 

a realiza o 

centrare pe 

student și pe 
rezultatele 

învățării 

 

Bibliografie 

REGULAMENTUL (U.E) NR. 952/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 9 

octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii;  

 

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a 

Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele 

tranzitorii pentru anumite dispoziții din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu 

sunt încă operaționale, și de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei. 

 

Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 

952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții 
ale Codului vamal al Uniunii; 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru 

punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii. 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de 

scutiri  de taxe vamale;  

 

Regulamentul Consiliului nr.1889/2005 pentru controlul numerarului la intrarea si iesirea din Comunitate, publicat 

în Jurnalul Oficial seria L nr.309/25.11.2005     - vezi si meniul 15 din Info Publice, submeniul 09 - Controlul 

numerarului, partitia 01 - Reglementare 

 

Legea nr.261/2002 privind regimul metalelor şi pietrelor preţioase,cu modificarile şi completările ulterioare, 

publicată în Monitorul Oficial al Romaniei partea I nr.313/13.V.2002 

 

H.G. nr. 544 din 2 iulie 2010 pentru modificarea art. 79 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al 

României aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006.   
 

Ordin al ministrului finanţelor publice nr.1.975 pentru aprobarea Normelor tehnice privind determinarea valorii în 

vamă pentru bunurile introduse în România de către persoanele fizice, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei , 
partea I nr.494/16.VII.2010.   

 

H.G. nr. 797 din 25 iulie 2007 pentru completarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al Romaniei, 

aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 707/2006  

 

Ordinul Vicepreşedintelui A.N.A.F. nr. 7541 din 6 august 2007 privind stabilirea formularului utilizat pentru 

declararea numerarului la frontieră şi a instrucţiunilor de completare şi utilizare a acestuia. 
 

Ordinul Vicepresedintelui A.N.A.F. nr.2028/19.09.2012 pentru stabilirea formularului unic al Uniunii Europene 

utilizat la declararea numerarului la frontiera comunitarã, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, 

nr.693/09.10.2012  (descarcã formular) 

 

Ordinul președintelui ANAF nr. 1888/24.06.2016 privind definirea caracterului ocazional al introducerii în 

România de bunuri în bagajele personale ale călătorilor care vin dintr-o ţară terţă. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0952-20161224&qid=1496226874445&from=RO
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0952-20161224&qid=1496226874445&from=RO
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R0341-20160501&qid=1496227095850&from=RO
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R0341-20160501&qid=1496227095850&from=RO
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R0341-20160501&qid=1496227095850&from=RO
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R0341-20160501&qid=1496227095850&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R2446-20180902&qid=1540289833902&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R2446-20180902&qid=1540289833902&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R2446-20180902&qid=1540289833902&from=RO
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R2447-20151229&qid=1496227024571&from=RO
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R2447-20151229&qid=1496227024571&from=RO
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R2447-20151229&qid=1496227024571&from=RO
https://www.customs.ro/assets/pdf/calatori/Reg%201186%20RO.pdf
https://www.customs.ro/assets/pdf/calatori/32005R1889-RO.doc
https://www.customs.ro/assets/pdf/calatori/legea%20261-2002.doc
https://www.customs.ro/assets/pdf/calatori/HG%20544.pdf
https://www.customs.ro/assets/pdf/calatori/Ordin%201975%20norme%20.pdf
https://www.customs.ro/assets/pdf/calatori/HG797.pdf
https://www.customs.ro/assets/pdf/calatori/Ordin%207541%20cu%20anexe%20si%20instructiuni.pdf
https://www.customs.ro/assets/pdf/calatori/Ordin%202028_2012.pdf
https://www.customs.ro/assets/pdf/calatori/Protejarea%20frontiere/Reglementari/Anexa%20Ord%202028_Formular%20RO.pdf
https://www.customs.ro/assets/pdf/calatori/OPANAF%201888%20din%2024%20iunie%202016%20definire%20caracter%20ocazional%20publicat%20in%20Mof%20496%20din%205%20iulie.pdf
https://www.customs.ro/assets/pdf/calatori/OPANAF%201888%20din%2024%20iunie%202016%20definire%20caracter%20ocazional%20publicat%20in%20Mof%20496%20din%205%20iulie.pdf


 Ordinul preşedintelui A.N.A.F. nr. 1885/24.06.2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului 

român de procesare automată a declaraţiei vamale la import. 

 

 Ghidul de orientări pentru proceduri simplificate/autorizaţii unice pentru proceduri simplificate, elaborat de 

Comisia Europeana 

 

 Raportul special nr. 1/2010 elaborat de Curtea de Conturi a Uniunii Europene, având ca temă: "Sunt controlate în 

mod eficace procedurile de vămuire simplificate pentru importuri?" 

 

 Ordinul presedintelui A.N.A.F. nr. 1887/24.06.2016 pentru aprobarea Normelor privind utilizarea declarațiilor 
vamale simplificate și înscrierea în evidențele declarantului. 

  

 Regulamentul (UE) 2339/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 decembrie 2016 de modificare a 

Regulamentului (UE) nr. 952/2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii în ceea ce privește mărfurile care au 

părăsit temporar teritoriul vamal al Uniunii pe cale maritimă sau aeriană 

  

 Adresa circulara referitoare la documentele anexate Declaratiei Vamale 

8.2 . Seminar / laborator Metode de predare Observații 
 

1. Regimul vamal în Uniunea Europeană – 4 ore 

 

2. Călători-4 ore 

 

3.Agenţi economici- 20 ore 
 

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 

Note de curs 

REGULAMENTUL (U.E) NR. 952/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 9 

octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii;  

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a 

Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele 

tranzitorii pentru anumite dispoziții din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu 

sunt încă operaționale, și de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei. 

Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 

952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții 
ale Codului vamal al Uniunii; 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru 

punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii. 

Regulamentul (CEE) nr. 1186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de 

scutiri  de taxe vamale;  

Regulamentul Consiliului nr.1889/2005 pentru controlul numerarului la intrarea si iesirea din Comunitate, publicat 

în Jurnalul Oficial seria L nr.309/25.11.2005     - vezi si meniul 15 din Info Publice, submeniul 09 - Controlul 

numerarului, partitia 01 - Reglementare 

Legea nr.261/2002 privind regimul metalelor şi pietrelor preţioase,cu modificarile şi completările ulterioare, 
publicată în Monitorul Oficial al Romaniei partea I nr.313/13.V.2002 

H.G. nr. 544 din 2 iulie 2010 pentru modificarea art. 79 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al 

României aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006.   
Ordin al ministrului finanţelor publice nr.1.975 pentru aprobarea Normelor tehnice privind determinarea valorii în 

vamă pentru bunurile introduse în România de către persoanele fizice, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei , 

partea I nr.494/16.VII.2010.   

H.G. nr. 797 din 25 iulie 2007 pentru completarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al Romaniei, 

aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 707/2006  

Ordinul Vicepreşedintelui A.N.A.F. nr. 7541 din 6 august 2007 privind stabilirea formularului utilizat pentru 

declararea numerarului la frontieră şi a instrucţiunilor de completare şi utilizare a acestuia. 
Ordinul Vicepresedintelui A.N.A.F. nr.2028/19.09.2012 pentru stabilirea formularului unic al Uniunii Europene 

utilizat la declararea numerarului la frontiera comunitarã, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, 

nr.693/09.10.2012  (descarcã formular) 

Ordinul președintelui ANAF nr. 1888/24.06.2016 privind definirea caracterului ocazional al introducerii în 

România de bunuri în bagajele personale ale călătorilor care vin dintr-o ţară terţă. 
 Ordinul preşedintelui A.N.A.F. nr. 1885/24.06.2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului 

http://www.customs.ro/assets/pdf/anne%20marie/anne%20marie/ordin_1885.pdf
http://www.customs.ro/assets/pdf/anne%20marie/anne%20marie/ordin_1885.pdf
http://www.customs.ro/assets/pdf/anne%20marie/orientari_pentru_statele_membre_%C5%9Fi_sectorul_comertului.pdf
http://www.customs.ro/assets/pdf/anne%20marie/orientari_pentru_statele_membre_%C5%9Fi_sectorul_comertului.pdf
https://www.customs.ro/assets/pdf/calatori/Rap%20spec%20nr.%201-2010%20al%20Curtii%20de%20Conturi%20a%20UE.pdf
https://www.customs.ro/assets/pdf/calatori/Rap%20spec%20nr.%201-2010%20al%20Curtii%20de%20Conturi%20a%20UE.pdf
http://www.customs.ro/assets/pdf/anne%20marie/OPANAF_1887_din_24_iunie_Norme_decl_simplificate_si_inscriere_in_evid-var_consolidata_nov_2018.pdf
http://www.customs.ro/assets/pdf/anne%20marie/OPANAF_1887_din_24_iunie_Norme_decl_simplificate_si_inscriere_in_evid-var_consolidata_nov_2018.pdf
http://www.customs.ro/assets/pdf/anne%20marie/Ordinul_presedintelui_ANAF_nr._1887_din_2016_varianta_consolidata_.pdf
https://www.customs.ro/assets/pdf/Agenti%20economici/reglementari/Reg._(UE)_2016-2339_al_Parlamentului_European_%C8%99i_al_Consiliului_.pdf
https://www.customs.ro/assets/pdf/Agenti%20economici/reglementari/Reg._(UE)_2016-2339_al_Parlamentului_European_%C8%99i_al_Consiliului_.pdf
https://www.customs.ro/assets/pdf/Agenti%20economici/reglementari/Reg._(UE)_2016-2339_al_Parlamentului_European_%C8%99i_al_Consiliului_.pdf
http://www.customs.ro/assets/pdf/anne%20marie/Nota_publicare_site_circulare_documente_justificative_anexate_DV.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0952-20161224&qid=1496226874445&from=RO
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0952-20161224&qid=1496226874445&from=RO
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R0341-20160501&qid=1496227095850&from=RO
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R0341-20160501&qid=1496227095850&from=RO
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R0341-20160501&qid=1496227095850&from=RO
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R0341-20160501&qid=1496227095850&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R2446-20180902&qid=1540289833902&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R2446-20180902&qid=1540289833902&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R2446-20180902&qid=1540289833902&from=RO
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R2447-20151229&qid=1496227024571&from=RO
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R2447-20151229&qid=1496227024571&from=RO
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R2447-20151229&qid=1496227024571&from=RO
https://www.customs.ro/assets/pdf/calatori/Reg%201186%20RO.pdf
https://www.customs.ro/assets/pdf/calatori/32005R1889-RO.doc
https://www.customs.ro/assets/pdf/calatori/legea%20261-2002.doc
https://www.customs.ro/assets/pdf/calatori/HG%20544.pdf
https://www.customs.ro/assets/pdf/calatori/Ordin%201975%20norme%20.pdf
https://www.customs.ro/assets/pdf/calatori/HG797.pdf
https://www.customs.ro/assets/pdf/calatori/Ordin%207541%20cu%20anexe%20si%20instructiuni.pdf
https://www.customs.ro/assets/pdf/calatori/Ordin%202028_2012.pdf
https://www.customs.ro/assets/pdf/calatori/Protejarea%20frontiere/Reglementari/Anexa%20Ord%202028_Formular%20RO.pdf
https://www.customs.ro/assets/pdf/calatori/OPANAF%201888%20din%2024%20iunie%202016%20definire%20caracter%20ocazional%20publicat%20in%20Mof%20496%20din%205%20iulie.pdf
https://www.customs.ro/assets/pdf/calatori/OPANAF%201888%20din%2024%20iunie%202016%20definire%20caracter%20ocazional%20publicat%20in%20Mof%20496%20din%205%20iulie.pdf
http://www.customs.ro/assets/pdf/anne%20marie/anne%20marie/ordin_1885.pdf


român de procesare automată a declaraţiei vamale la import. 

 Ghidul de orientări pentru proceduri simplificate/autorizaţii unice pentru proceduri simplificate, elaborat de 

Comisia Europeana 

 Raportul special nr. 1/2010 elaborat de Curtea de Conturi a Uniunii Europene, având ca temă: "Sunt controlate în 

mod eficace procedurile de vămuire simplificate pentru importuri?" 

 Ordinul presedintelui A.N.A.F. nr. 1887/24.06.2016 pentru aprobarea Normelor privind utilizarea declarațiilor 
vamale simplificate și înscrierea în evidențele declarantului. 

  Regulamentul (UE) 2339/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 decembrie 2016 de modificare 

a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii în ceea ce privește mărfurile care au 

părăsit temporar teritoriul vamal al Uniunii pe cale maritimă sau aeriană 

 

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 vor avea loc întalniri 
atât cu reprezentaţi ai mediului de afaceri, cu experți contabili, cât și cu alte categorii specialiști. 
 

10. Evaluare 

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

din nota finală 

10.4 Curs Cunoaşterea informaţiei predate 
la curs, parcurgerea 

bibliografiei, frecvenţă. 

Prezentare, susținere referat 
științific și eseu. 

70% 

10.5 Seminar / laborator Participarea la dezbateri la 

seminar frecvenţă, elaborarea 
unor referate, teme de casă, 
teste. 

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: 10.09.2019 

 

Semnătura titularului de curs                                                  Semnătura titularului de seminar  

Lector univ.dr. Stoica Carmen                                                Lector univ.dr. Stoica Carmen 

 

     

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

http://www.customs.ro/assets/pdf/anne%20marie/anne%20marie/ordin_1885.pdf
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https://www.customs.ro/assets/pdf/calatori/Rap%20spec%20nr.%201-2010%20al%20Curtii%20de%20Conturi%20a%20UE.pdf
https://www.customs.ro/assets/pdf/calatori/Rap%20spec%20nr.%201-2010%20al%20Curtii%20de%20Conturi%20a%20UE.pdf
http://www.customs.ro/assets/pdf/anne%20marie/OPANAF_1887_din_24_iunie_Norme_decl_simplificate_si_inscriere_in_evid-var_consolidata_nov_2018.pdf
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https://www.customs.ro/assets/pdf/Agenti%20economici/reglementari/Reg._(UE)_2016-2339_al_Parlamentului_European_%C8%99i_al_Consiliului_.pdf


 

 

FIȘA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea „DANUBIUS” din Galați  

1.2 Facultatea  de Științe Economice 

1.3 Departamentul Finanțe și Administrarea Afacerilor 

1.4 Domeniul de studii Finanțe 

1.5 Ciclul de studii
1
 Masterat 

1.6 Programul de studii / Calificarea Gestiunea financiară a afacerilor în spațiul european 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Cercetare știițifică 

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

2.3 Titularul activităților de seminar Lect. univ. dr. Rose-Marie Pușcaciu 

2.4 Anul de studiu  II 2.5 Semestrul     IV 2.6 Tipul de evaluare PV4 2.7 Regimul disciplinei
2
 Ob. 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care:  curs 2  seminar  1 

3.4 Total ore din planul de învățământ 42 din care: curs  28 seminar  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 10 

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

Tutoriat  

Examinări 3 

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

3.8 Total ore de studiu individual 33  

3.9 Total ore pe semestru 75  

3.10 Numărul de credite 3  

 

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 
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.) 

Co
m

pe
te

nț
e 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

 

                                                 
1
 licență, masterat, doctorat 

2
 obligatorie, opţională, facultativă 



Co
m

pe
te

nț
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 

CT1. Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiții de autonomie și de independență 
profesională în domeniul disciplinei 

CT3. Autocontrolul procesului de învățare, diagnoza nevoilor de formare, analiza reflexivă a propriei 
activități profesionale 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Obiectivul general al disciplinei „Cercetare si disertație” constă în 
crearea bazei de cunoștințe in domeniul cercetării economice prin 

studii teoretice si aplicative legate de tema de disertație aleasa de către 

masterand pentru finalizarea studiilor. Unul din principalele obiective 

ale cursului este integrarea studenților in activitatea de cercetare a 

universității, în paralel cu dezvoltarea abilităților specifice activității de 

cercetare, diseminare si valorizare a rezultatelor cercetării. Disciplina 

răspunde nu numai unui interes ştiinţific dar şi unuia practic, fiind 

prezentate principalele demersuri metodologice care conduc la 

cunoaşterea ştiinţifică a fenomenului economic. Se are în vedere atât 
construcţia teoretică, cât şi cercetarea empirică prin  tehnici culegere a 
datelor. Sunt abordate şi metode de analiză şi pregătire a deciziilor cât 
şi tehnicile muncii intelectuale în vederea elaborării unei lucrări de 
cercetare în domeniul ştiinţelor economice. 

7.2 Obiectivele specifice - cunoaşterea principiilor de baza si metodologiilor de prelevare, 

selecție si sistematizare a datelor; 
- crearea capacității de a interpreta situaţiile concrete si a le transforma 
in baze de date; 

- utilizarea adecvată a noţiunilor specifice ale cercetării bibliografice, 

teoretice și cazuistice; 
- identificarea situațiilor practice care necesită abordare și aprofundare 

teoretică; 

- dezvoltarea abilităților și capacității de a genera idei de proiecte din 
bazele de date identificate în mediul economic si valorificarea 

rezultatelor cercetării 
 

8. Conținuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observații 
Curs 1 Obiectul şi problematica cercetării ştiinţifice in domeniul 
economic; consideraţii generale (4 ore) 

 

Prelegerea, explicaţia şi dialogul cu 
studenţii, printr-o prezentare 

problematică sub aspect teoretic şi 
practico-aplicativ; expunere însoțită 
de prezentare materiale didactice, 

analize cu caracter interactiv 

 

 

Postarea 

informatiilor de 

specialitate si a 

cerintelor pe 

platforma Sakai. 

Curs 2 Planificarea procesului de cercetare științifică. 
Documentarea pentru cercetarea științifică (4 ore) 
Curs 3 Cercetarea empirică, modalități de colectare a datelor (4 

ore) 

Curs 4 Cercetarea cantitativă; metode de prelucrare și analiză a 
datelor. (4 ore) 

Curs 5 Elemente de bază ale cercetării calitative. Tehnici de 
colectare, analiza si interpretare a datelor. (4 ore) 

Curs 6 Structurarea cercetării și raportul de cercetare. (4 ore) 

Curs 7 Rezultatele cercetării, fiabilitatea si validare în cercetare; 

concluzii (4 ore) 

Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi 
1. Chelcea, Septimiu, Cum să redactăm o lucrare de licenţă, o teză de doctorat, un articol ştiinţific în domeniul ştiinţelor 

socioumane, Comunicare.ro, Bucureşti, 2010 

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

3. ***Universitatea Danubius Galați, Regulamente și metodologii, http://www.univ-danubius.ro/regulamente-si-

metodologii-studenti.html  

                Bibliografie de elaborare a cursului  

1. Ardelean, Aurel – Evaluarea activităţii de cercetare ştiinţifică - Bucureşti, Editura C.H. Beck, 2006* 

2. Caciuc, Leonora, Metodologia cercetării ştiinţifice, Eikon, Cluj-Napoca, 2012.  

3. CĂPRĂRESCU, Gheorghiţa ş.a. Ghid pentru susţinerea lucrărilor de licenţă/disertaţie. Bucureşti: Editura 
ProUniversitaria, 2008* 

4. Chelcea, Septimiu, Cum să redactăm o lucrare de licenţă, o teză de doctorat, un articol ştiinţific în domeniul ştiinţelor 

http://www.univ-danubius.ro/regulamente-si-metodologii-studenti.html
http://www.univ-danubius.ro/regulamente-si-metodologii-studenti.html


socioumane, Comunicare.ro, Bucureşti, 2010* 

5. Chelcea, S., Inițiere în cercetarea sociologică, Buc., Ed. Comunicare.ro, 2004* 

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

7. Duma, Maria – Cercetarea, industria, economia României şi conexiunile lor – Bucureşti, Editura ScientConsult/Agir, 
2004*  

8. Enăchescu, C.- Tratat de teoria cercetării ştiinţifice, Editura Polirom Iaşi, 2005. 

9. Fischbein, E. – Dialectica metodelor în cercetarea ştiinţifică - Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1966* 

10. MARINESCU, V. – Cercetarea în comunicare : metode şi tehnici - Bucureşti, C.H. Beck, 2009* 

11. MCQUEEN, Ronald A. ş.a. - Metode de cercetare în ştiinţele sociale - Iaşi, Institutul European, 2006* 

12. Popa, Nicoleta Laura (coord) ş.a. – Ghid pentru cercetarea educaţiei, Iaşi, Editura Polirom, 2011* 

13. Popescu, Constantin, Ciucur, Dumitru, Răboacă, Gheorghe, Iovan, Daniela, Metodologia cercetării ştiinţifice economice, 
Bucureşti, Ed. ASE, 2006. 

14. ROȘCA, R. Elisabeta (coord.) ș.a. Statistica : disciplină științifică și metodă de cercetare în variate domenii. București, 
Editura Economică, 2008* 

15. Stoica, D. – Curs de metode bibliografice de cercetare – Iaşi, Al. I. Cuza, 2000* 

16. Silverman D., Interpretarea datelor calitative, Editura Polirom, Iasi, 2004. 

17. ȘTEFAN, I. - Concepte și metodologii de cercetare în științele sociale și politice , Galați, Editura Univ. Danubius, 2012, 
2013* 

18. Ţapoc, Vasile – Disertaţia ştiinţifică, Iaşi, Editura Şt. Lupaşcu, 2001* 

19. Zaiţ, Dumitru, Spalanzani, Alin, Cercetarea în economie şi management. Repere epistemologice şi metodologice, 
Bucureşti, Ed. Economică, 2006*. 

20. COGITO : Revistă de cercetare științifică pluridisciplinară. București, Editura ProUniversitaria* 
21. Surse on-line, documente postate pe site-ul www.univ-danubius.ro; 

http://www.amfiteatrueconomic.ro/RepereAleCercetarii/Principii,repere%20ale%20cercetarii%20economice.pdf . 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_laurea%C8%9Bilor_Premiului_Nobel#Premiul_Nobel_pentru_Economie s.a. 

(Notă:* în biblioteca UDG) 

8.2 . Seminar / laborator Metode de predare Observații 
T.1. Rolul informației în cercetarea teoretica si aplicativa. 
Identificarea tipurilor de date necesare, identificarea surselor 

acestor date, cunoașterea bazelor de date existente, colectarea 

datelor necesare.- 2 ore 

 

 

Prezentarea unui model, discutarea modului 

de realizare. Prezentarea unor teme de către 
studenți 
 

 

 

Temele 

sunt 

postate pe 

platforma 

Sakai 

 

T.2. Formularea obiectivelor, a problemei de cercetare si a 

întrebărilor de cercetare. Stabilirea universului tematic al 

lucrărilor științifice, aspecte teoretice şi metodologice specifice 

temelor de cercetare. - 2 ore 

T.3. Proiectarea unui studiu de caz intr-o organizație -2 ore 

T.4. Metode de prelucrare a informațiilor cantitative -2 ore 

T.5. Tehnici de colectare, analiza si interpretare a datelor 

calitative, tehnici de validare – 2 ore 

T.6. Elaborarea raportului de cercetare.– 2 ore Prezentarea unui model de proiect de 

cercetare, discutarea modului de elaborare 

și prezentare publică. Verificarea 

cunoștințelor, evaluare. 

T.7. Metode și procedee de valorificarea a rezultatelor cercetării. 
Pregătirea prezentărilor pentru susținerea publică a disertațiilor. – 

2 ore 

Bibliografie obligatorie selectivă: 

1. Chelcea, Septimiu, Cum să redactăm o lucrare de licenţă, o teză de doctorat, un articol ştiinţific în domeniul 
ştiinţelor socioumane, Comunicare.ro, Bucureşti, 2010 

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

3. ***Universitatea Danubius Galați, Regulamente și metodologii, http://www.univ-danubius.ro/regulamente-si-

metodologii-studenti.html  

4. Surse on-line, documente postate pe site-ul www.univ-danubius.ro; 

http://www.amfiteatrueconomic.ro/RepereAleCercetarii/Principii,repere%20ale%20cercetarii%20economice.pdf . 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_laurea%C8%9Bilor_Premiului_Nobel#Premiul_Nobel_pentru_Economie s.a. 

 

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 si in elaborarea unor proiecte de cercetare. 
 

10. Evaluare 

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

din nota finală 
10.4 Curs 

 

Cunoaşterea informaţiei predate la 
curs, parcurgerea bibliografiei, 

Prezentare, susținere proiect 
științific. 50% 

http://www.univ-danubius.ro/
http://www.amfiteatrueconomic.ro/RepereAleCercetarii/Principii,repere%20ale%20cercetarii%20economice.pdf
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_laurea%C8%9Bilor_Premiului_Nobel#Premiul_Nobel_pentru_Economie
http://www.univ-danubius.ro/regulamente-si-metodologii-studenti.html
http://www.univ-danubius.ro/regulamente-si-metodologii-studenti.html
http://www.univ-danubius.ro/
http://www.amfiteatrueconomic.ro/RepereAleCercetarii/Principii,repere%20ale%20cercetarii%20economice.pdf
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_laurea%C8%9Bilor_Premiului_Nobel#Premiul_Nobel_pentru_Economie


frecvenţă, realizare proiect de 
cercetare 

10.5 Seminar / laborator 

Participarea la dezbateri la seminar 

frecvenţă, elaborarea unor proiecte, 
teme de casă, teste, susținere 
prezentare orală. 

Evaluare continuă 50% 

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 
04 / 09 / 2016 Conf. univ. dr. Alina Cristina Nuță Lect. univ. dr. Rose-Marie Pușcaciu  

 

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