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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 Administrarea Afacerilor 

1.5 Ciclul de studii1 Master 

1.6 Programul de studii / Calificarea MANAGEMENTUL AFACERILOR ÎN COMERȚ ȘI TURISM 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei PRACTICA DE SPECIALITATE 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ.dr. Turtureanu Anca Gabriela 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. univ.dr. Turtureanu Anca Gabriela 
2.4 Anul de studiu  II 2.5 Semestrul  IV 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei2 Obl. 
 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 6 din care: curs 0 seminar / laborator 6 
3.4 Total ore din planul de învătământ 84 din care: curs 0 seminar / laborator 84 
3.7 Distribuţia fondului de timp ore 

Se efectuează practică de specialitate la un agent economic din domeniul comerțului, turismului, sau a 
serviciilor, după care se întocmește un referat asupra practicii efectuate  

 

 

3.8 Total ore de studiu individual 0  
3.9 Total ore pe semestru 84  
3.10 Numărul de credite 3  
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) (Se menţionează disciplinele care trebuie studiate anterior.) 
4.1 de curriculum  
4.2 de competenţe  
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului - 
5.2 de desfăşurare a seminarului / laboratorului - 
 
6. Competenţe specifice acumulate (Vizează competenţele asigurate de programul de studiu din care face parte 
disciplina.) 
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 CT1. Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiții de autonomie și de independență profesională 

în domeniul managementului afacerilor în comerț și turism 
CT3.  Autocontrolul procesului de învățare, diagnoza nevoilor de formare, analiza reflexivă a propriei activități 
profesionalee si munca eficienta in cadrul echipei. 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Stagiul de practică pe care studenții specializării ECTS trebuie să îl 
parcurgă are ca scop dezvoltarea abilităţilor profesionale în vederea 
aprofundării cunoștințelor specifice domeniului de studiu, constituind 
totodată parte integrantă a procesului de învăţământ.   

                                                 
1 licență, masterat, doctorat 
2 obligatorie, opţională, facultativă 
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7.2 Obiectivele specifice 

 cultivă participarea studenților în cadrul unui mediu ştiinţific centrat pe 
înțelegerea mecanismelor pieței domeniului, finalitatea fiind 
participarea la propria dezvoltare profesională;  

 corelarea dintre cunoștințele teoretice însuşite de către aceștia pe 
parcursul cursurilor și realitățile mediului economic din domeniul 
comerțului, turismului și a serviciilor.  

 
8. Conţinuturi 
8.1 Conținutul disciplinei Nr. ore 

Capitole/subcapitole/tematică Rezultatul atins 

1. Date cu privire la firmă (denumirea unităţii, amplasare, 
categorie, anul înfiinţării, tipul societăţii, asociaţi, dotări, 
domeniul de activitate, evoluţia principalilor indicatori 
economici specifici firmei);  

Fişa de practică nr.1- Prezentarea firmei 

bază de practică  
 

6 ore 

2. Prezentarea proceselor operative care se desfăşoară în 
cadrul firmei din domeniul comerțului, turismului și a 
serviciilor  
Evidenţa acestor procese, documente utilizate, circuitul lor;  

Fişa de practică nr.2 – Descrierea 

activităţii firmei  
 

6 ore 

3. Micromediul de marketing al firmei (relaţiile cu clienţii, 
furnizorii, concurenţii şi intermediarii);  

Fişa de practică nr.3 – Analiza 

micromediului firmei  
6 ore 

4. Segmentarea pieţei - piaţa ţintă a firmei;  Fişa de practică nr.4 – Descrierea pieţei 
ţintă  

6 ore 

5. În cazul unei agenţii de turism. Documentaţia agenţiei de 
turism;  

Fişa de practică nr.5 - Contract-cadru de 

comercializare a pachetelor de servicii 

turistice, bon de comandă, voucher, cecul 
de călătorie  

6 ore 

6. În cazul unei unităţi de cazare: Turişti cazaţi: evoluţia 
numărului de turişti, identificarea categoriilor de turişti (pe 
zone de provenienţă internă/externă, vârstă, buget alocat 
sejurului, motivaţii, durata sejurului, ocupaţia), durata medie a 
sejurului, număr de zile/turist;  

Fişa de practică nr.6 – Formular 

rezervare, chestionar cameră, situaţii 
centralizatoare  
 

6 ore 

7. Analiza gamei de servicii sau produse oferite clienţilor. 
Calitatea lor, posibilitatea de diversificare a gamei de servicii;  

Fişa de practică nr.7 - Oferta turistică, 
satisfacerea clienţilor (chestionar de 
evaluare a gradului de satisfactie a 

clientului/ turistului), rezultate obţinute  

6 ore 

8. Politica de preţ a firmei din domeniul comerțului, 
turismului și a serviciilor  

Fişa de practică nr.8 – Listă de 
preţuri/tarife practicate (analiză 
comparativă în raport cu concurenţa)  

6 ore 

9. Politica de promovare a firmei din domeniul comerțului, 
turismului și a serviciilor  

Fişa de practică nr.9 – Analiza politicii de 

promovare (on-line, broşuri, pliante, 
outdoor), rezultate obţinute  

6 ore 

10. Managementul firmei din domeniul comerțului, turismului 
și a serviciilor. Structura organizaţiei, organigrama firmei, 
managerii;  

Fişa de practică nr. 10 Organigrama 

firmei  
3 ore 

11. Fişa postului angajatului din domeniul comerțului, 
turismului și a serviciilor  

Fişa de practică nr.11 – Fişa postului  
 

3 ore 

12. Situaţia economico-financiară şi eficienţa firmei, evoluţia 
cifrei de afaceri, din momentul înfiinţării până în prezent, 
indicatori ai eficienţei economice;  

Fişa de practică nr.12-  
Rezultate economice obţinute (Eficienţă 
economică)  

6 ore 

13. Analiza S.W.O.T. a din domeniul comerțului, turismului 
și a serviciilor  

Fişa de practică nr.13 -  
Analiza SWOT a firmei  

6 ore 

14. Rezultate atinse – măsurabile  Fişa de practică nr.14 -  
Raport de activitate practică -portofoliu 

de practică  

6 ore 

15. Probleme şi soluţii pentru îmbunătăţirea activităţii, 
proiecte de viitor ale firmei din domeniul comerțului, 
turismului și a serviciilor  
 

Fişa de practică nr. 15 – Concluzii, 

sugestii şi propuneri referitoare la stagiul 
de practică efectuat  

6 ore 

Cetină Iuliana, Brandabur Raluca, Constantinescu Mihaela - Marketingul serviciilor, (2006), Bucureşti, Editura Uranus;  
Draica, C., Turismul international.Practici de elaborare si distribuire a produsului turistic, (2003), Bucureşti Editura 
All Back;  
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Lupu, N., Hotelul economie şi management (V ed.), (2006), Bucureşti, Editura All Beck;  
Neacșu N., Turismul si dezvoltarea durabila, (2000), Bucureşti, Editura Expert;  
Stanciulescu Gabriela, Juganaru I., Animația și animatorulîin turism, (2006), Bucureşti, Editura Uranus;  
Stanciulescu Gabriela, Micu Cristina, Economie și gestiune în turism, (2009), Bucureşti, Editura C.H.Back;;  
Turtureanu A., Economia turismului, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2009  
Turtureanu Anca-Gabriela, Managementul Destinatiilor Turistice editia a II-a , 2014, Editura Zigotto Galati  
Turtureanu A. G. Economia serviciilor, Ed. Fundaţiei Academice Danubius Galaţi, 2008  
*** Fişa postului de X în cadrul firmei unde se desfăşoară activitatea de practică  
*** Regulament de ordine interioară al firmei în cadrul căreia se desfăşoară activitatea de pratică  
*** Codul muncii, Acte conexe, Monitorul Oficial, http://www.codulmuncii.ro/;  
*** Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr. 516/2005 pentru aprobarea contractului-cadru 
de comercializare a pachetelor de servicii turistice;  
***Ordonanţa nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, modificată şi 
reactualizată;  
***Ordinul ANT 65 2013 norme metodologice certificare brevet licente clasificare.pdf  
***HG nr. 305/2001 privind atestarea si utilizarea ghizilor de turism;  
 

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

 Aria vastă de cupindere a practicii de specialitate se adresează studenților care vor sa-și dezvolte o carieră în 
industria turismului, a serviciilor sau a comerțului ;  

 Motivarea pentru realizarea unei abordări interdisciplinare.  
 
10. Evaluare 

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

10.4 Colocviu cu notă Prezentarea și susținerea referatului de 
practică 

Examinare orală 100% 

10.5 Seminar / laborator - - - 
10.6 Standard minim de performanţă 

 Prezentarea și susținerea referatului de practică 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
           01/09/2019 Prof. univ. dr. Turtureanu Anca Gabriela Prof. univ. dr. Turtureanu Anca Gabriela 

 
Data avizării în departament 

Semnătura directorului de departament 

10.09.2019 Lect. univ. dr. Rose-Marie Pușcaciu 

 



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 Administrarea Afacerilor 

1.5 Ciclul de studii
1
 Master 

1.6 Programul de studii / Calificarea MANAGEMENTUL AFACERILOR ÎN COMERȚ ȘI TURISM 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei AFACERI ȘI ANTREPRENORIAT ÎN COMERȚ ȘI TURISM 

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

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

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

 

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

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

3.7 Distribuția fondului de timp ore 

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

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren 25 

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

Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activități (participare sesiuni comunicări științifice,proiecte de cercetare ş.a.) 4 

3.8 Total ore de studiu individual 83  

3.9 Total ore pe semestru 125  

3.10 Numărul de credite 5  

 

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

4.2 de competențe Nu este cazul 

 

5. Condiții(acolo unde este cazul) 

5.1 de desfășurare a cursului sală dotată cu proiector și acces la Internet 
5.2 de desfășurare a seminarului / laboratorului sală 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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CP1. Cunoașterea aprofundată a ariei de specializare și în cadrul acesteia, a dezvoltărilor teoretice, 
metodologice și practice specifice managementului afacerilor în comerț și turism 

CP3. Utilizarea integrată a aparatului conceptual și metodologic, în condiții de informare incompletă, pentru a 
rezolva probleme teoretice și practice noi 
CP4. Utilizarea nuanțată și pertinentă de criterii și metode de evaluare pentru a formula judecăți de valoare și a 
fundamenta decizii constructive în managementul afacerilor în comerț și turism 

CP5. Elaborare de proiecte profesionale și/sau de cercetare, utilizând inovativ un spectru variat de metode 
cantitative și calitative în managementul afacerilor în comerț și turism 
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Nu este cazul. 

 

 

                                                 
1
 licență, masterat, doctorat 

2
obligatorie, opțională, facultativă 



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

7.1 

Obiectivul 

general al 

disciplinei 

Cursul își propune însușirea și aprofundarea de către studenți a cunoștințelor referitoare la perspectivele 
inițierii și derulării unei afaceri în domeniile comerț și turism, prin valorificarea potențialului lor creativ 
și implicarea acestora în realizarea unor teme de cercetare și a unor materiale de sinteză privind mediul 
de afaceri din perimetrul românesc dar și schimbările și tendințele care intervin ca efect al globalizării și 
a eforturilor continue generate de procesul de integrare în Uniunea Europeană.  

7.2 

Obiectivele 

specifice 

Prin problematica abordată se pune la dispozițiastudenților un ansamblu coerent de metode, instrumente 

şi referințe care permit:identificarea și înțelegerea aptitudinilor întreprinzătorului în corelație cu acțiunile 
antreprenoriale; identificarea prevederilor legislative referitoare la activitatea antreprenorială; 
cunoașterea activităților-cheie dintr-o organizație; înțelegerea necesității unui comportament responsabil 
în raport cu angajații, dar și cu partenerii de afaceri; identificarea unor soluții alternative la problemele 
comunității prin inițierea și derularea unei afaceri; investigarea elementelor comune și specifice ale 
reușitei în afaceri; înțelegerea provocărilor majore generate de decalajul față de nivelul mediu de 
dezvoltare al statelor membre UE; înțelegerea climatului economic european și a impactului acestuia 
asupra mediului de afaceri; cunoaștereaprogramelor europene active în perioada de programare 2014-

2020, a modului de accesare a Fondurilor Structurale şi de Investiții Europene aferente,în vederea 

dezvoltării mediului de afaceri din perimetrul românesc în domeniile comerț și turism. 
 

8. Conținuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observații 
Curs 1Antreprenor vs. întreprinzător & manager vs. administrator 
– 2 ore 

Curs 2 Inițierea și derularea unei afaceri – 2 ore 

Curs 3 Organizarea activității și strategia de marketing – 2 ore 

Curs 4 Tehnici de negociere a contractelor și căile de promovare a 
afacerii – 2 ore 

Curs 5 Posibile surse de finanțare a afacerii – 2 ore 

Curs 6 Managementul afacerilor în comerț și turism – 2 ore 

Curs 7 Strategii de dezvoltare și logistica necesară derulării afacerii  

2 ore 

Prelegerea, explicațiași 
dialogul cu studenții, 
printr-o prezentare 

problematică sub 
aspect teoretic și 
practico-aplicativ; 

expunere însoțită de 
prezentare materiale 

didactice, analize cu 

caracter interactiv 

Postarea 

informațiilor de 
specialitate si a 

cerințelor pe 
platforma 

Danubius on-line. 

Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi / Bibliografie de elaborare a cursului 

 Documente electronice furnizate în meniul Resurse pe platforma Danubius Online. 

 Comisia Europeană (2013) Îndrumar privind sistemul european de indicatori de turism pentru destinații 
durabile, Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene. 

 Comisia Europeană (2014) Turismul în Uniunea Europeană – Sunteți gata pentru Europa?, Luxemburg: 

Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene. 

 Comisia Europeană (2015) Comerț pentru toți – Către o politică comercială și de investiții mai responsabilă, 

Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene. 
 Eurostat (2014) Methodological manual for tourismstatistics –version 3.1., Luxemburg: Oficiul pentru 

Publicații al Uniunii Europene. 
 Eurostat (2016) TourismSatellite – Accounts in Europe, 2016 edition, Statisticalreports, Luxemburg: Oficiul 

pentru Publicații al Uniunii Europene. 
 The Brewers of Europe (2013) The Hospitality Sector in Europe – An assessment of the economic contribution 

of thehospitality sector across 31 countries, A report by Ernst & Young commissionedby The Brewers of 

Europe withthesupportfrom HOTREC, Bruxelles, Belgium. 

 Uniunea Europeană (2017) Keyfigures on Europe – 2016 edition, Eurostat, Theme: General and regional 

statistics, Collection: Statisticalbooks, Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene. 
 Marchis Gabriela (2017) „Dezvoltarea conurbației Galați – Brăila, între oportunitățile perioadei de programare 
2014 – 2020 și interes(e)”, in Pușcă A., Pușcă B., Teodorașcu F. Sandache C., (Coord.) Galaţi – Brăila: trecut, 
actualitate, perspective, Editura Universitară Danubius, Galați,   ISBN 978-606-533-450-2, pp.81-88. 

 Marchis Gabriela (2016) „Building Clusters - A Starting Point for Galati’ Local Economic Development” in 

Clusters as Drivers of Value Chain Development across the Danube Region - Knowledge Triangle, EdituraEconomică, 
București, ISBN 978-973-709-789-7. 

 Marchis G. (2016) „Doing Business in Romania betweenHopes, RealitiesandRisks”, in Acta Universitatis Danubius 

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

ProQuest, DOAJ, SCIPIO, Vol.12, no.4, pp.86-94, http://journals.univ-

danubius.ro/index.php/oeconomica/article/view/3342/3447 

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

Annals of Economicsand Public Administrationhttp://www.seap.usv.ro/annals/ojs/index.php/annals/index, Volume 15, 

Issue 2(22) Editura Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, ISSN: 2285-3332, Online ISSN: 2344-3847 pp.26-33. 

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

http://journals.univ-danubius.ro/index.php/oeconomica/article/view/3342/3447
http://journals.univ-danubius.ro/index.php/oeconomica/article/view/3342/3447
http://www.seap.usv.ro/annals/ojs/index.php/annals/index
http://seap.usv.ro/annals/arhiva/USVAEPA_VOL.15,ISSUE_2%2822%29,2015_fulltext.pdf


 Marchis Gabriela (2017)In “No Time”, Not “Out of Time”! - A Lessonabout Strategic Thinking in Regional 
Development,The 12

th
edition of the International Conference “European IntegrationRealitiesandPerspectives (EIRP)”, 

May 19th, EIRP 2017 Proceedings, vol.12, Danubius University Press, Indexed in Proquest, EBSCO, DOAJ (Directory 

of open access journals), Genamics Journal Seek, Index Copernicus, andVLEX, pp. 265-274, Print ISSN:2067-9211, 

Online ISSN:2069-9344 http://proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/1800/1893 

 Violeta Stanciu (Chiriloaie), Gabriela Marchis (2016) Social Economy and Corporate Social Responsibility the 
Joint Venture between Democracy and Capitalism, Proceedings of the 28

th
 International Business Information 

Management Association Conference “Vision 2020: Innovation Management, Development Sustainability, and 

Competitive Economic Growth”Indexedby Thomson Reuters; ISI Proceedings
SM 

(ClarivateAnalytics); Elsevier; 

Scopus; Australian Governement (http://www.ibima.org/SPAIN2016/index.html) 9-10 November 2016 Seville, Spain, 

ISBN: 978-0-9860419-8-3, pp.1208-1217. http://ibima.org/indexing/ 

 Marchis Gabriela (2014)The EU New Cohesion Policy – A Leading Part in Transforming the European 
Economy5

th
 International Conference on Business and Economy (ICBE) “Steps towards Responsible Research and 

Innovation in a Global Economy”, 5-7 June, Spiru Haret University, Faculty of Accountingand Financial Management, 

Constanța, România, pp.147-156.  

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

ing_the_European_Economy 

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

edition of 

the International Conference “European IntegrationRealitiesandPerspectives” (EIRP), 16-17 May, Danubius University 

of Galați, România, http://www.researchgate.net/publication/262301067_European_Integration_-

Realities_and_Perspectives_2014_EU_Funding_for_2014-2020__Upcoming_Opportunities_and_Challenges 

 Official Journal of the European Union (2013) Regulation (EU) No 1287/2013 of the European Parliamentand of 
the Council of 11 December 2013 establishing a Program for theCompetitiveness of Enterprises andsmalland medium-
sizedenterprises (COSME) (2014-2020) andrepealingDecision No 
1639/2006/EChttp://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0033:0049:EN:PDF 

 Official Journal of the European Union (2013) Regulation (EU) No 1300/2013 of the European Parliamentand of 
the Council of 17 December 2013 on theCohesion Fund andrepealing Council Regulation (EC) No 
1084/2006http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0281:0288:EN:PDF 

 Official Journal of the European Union (2013) Regulation (EU) No 1301/2013 of the European Parliamentand of 
the Council of 17 December 2013 on the European Regional Development Fund and on specific 
provisionsconcerningthe Investment for growthandjobsgoalandrepealingRegulation (EC) No 
1080/2006http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0289:0302:EN:PDF 

 Official Journal of the European Union (2013) Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliamentand of 
the Council of 17 December 2013 layingdowncommonprovisions on the European Regional Development Fund, the 
European Social Fund, theCohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Developmentandthe European 
Maritime andFisheries Fund andlayingdown general provisions on the European Regional Development Fund, the 
European Social Fund, theCohesion Fund andthe European Maritime andFisheries Fund andrepealing Council 
Regulation (EC) No 
1083/2006http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:EN:PDF 

 Official Journal of the European Union (2013) Regulation (EU) No 1304/2013 of the European Parliamentand of 
the Council of 17 December 2013 on the European Social Fund andrepealing Council Regulation (EC) No 
1081/2006http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0470:0486:EN:PDF 

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

 Ferrán Brunet (2013) ConvergenceandDivergences in the European Economy: Rebalancingand Being Competitive 
in a Non‐optimal Monetary Union, Serie Documentos de Trabajo, 03/2013, InstitutoUniversitario de Analisis 

Economico y Social, Universidad de Alcala. 

8.2 . Seminar / laborator Metode de predare Observații 
1. Seminar organizatoric (inclusiv stabilirea obiectivelor de lucru 
și a temelor de cercetare) – 2 ore 

2. Cultura antreprenorială - premisă a performanței în afaceri – 

2 ore 

3. Strategii de inovare în afaceri. (Studii de caz) – 2 ore 

4. Planul de afacerişiimportanţasa în 
întreprinderilemicișimijlocii. (Studiu de caz la ...) – 2 ore 

5. Programuleuropean COSME  - premisă a dezvoltăriiafacerilor 
în România– 2 ore 

6. Particularitățile antreprenoriatului social în Romania. (Studiu 
de caz la ...) – 2 ore 

7. Strategia Europa 2020 și mecanismele active de dezvoltare a 
afacerilor în domeniul turismului / comerțului– 2 ore 

8. Elaborareapropunerilor de proiectpentru instrumente 

Prezentarea unui 

model, discutarea 

modului de 

realizare. 

Prezentarea unor 

teme de către 
studenți, evaluare 

Studenții vor realiza 
temele de seminar 

respectând cerințele 
minime obligatorii 

(format, structură, 
etc.) 

Temele vor fi postate 

pe platforma 

Danubius Online, 

după ce au fost 
dezbătute în cadrul 

seminariilor. 

 

http://www.doaj.org/doaj?func=findJournals&hybrid=&query=EIRP
http://www.doaj.org/doaj?func=findJournals&hybrid=&query=EIRP
http://journalseek.net/cgi-bin/journalseek/journalsearch.cgi?field=issn&query=2067-9211
http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=6103
http://ro.vlex.com/source/eirp-proceedings-5674
http://proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/1800/1893
http://www.ibima.org/SPAIN2016/index.html
http://ibima.org/indexing/
http://www.researchgate.net/publication/263468242_The_EU_New_Cohesion_Policy__A_Leading_Part_in_Transforming_the_European_Economy
http://www.researchgate.net/publication/263468242_The_EU_New_Cohesion_Policy__A_Leading_Part_in_Transforming_the_European_Economy
http://www.researchgate.net/publication/262301067_European_Integration_-Realities_and_Perspectives_2014_EU_Funding_for_2014-2020__Upcoming_Opportunities_and_Challenges
http://www.researchgate.net/publication/262301067_European_Integration_-Realities_and_Perspectives_2014_EU_Funding_for_2014-2020__Upcoming_Opportunities_and_Challenges
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0033:0049:EN:PDF
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0281:0288:EN:PDF
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0289:0302:EN:PDF
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:EN:PDF
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0470:0486:EN:PDF


financiare destinatedezvoltăriiafacerilor (Studiu de caz la alegere: 
comerț / turism) - – 2 ore 

9. Dezvoltareaabilităţilor de leadership. (Studiu de caz...) – 2 ore 

10. Resursele financiare disponibile în 
Româniapentruactivitățiledindomeniulturismului / comerțului– 2 

ore 

11. Dezvoltareaafaceriiși sistemul de management al calității– 2 

ore  

12. Dezvoltareaactivităţiisocietăţii(numeleorganizaţiei)prinimpleme

ntarea de proiectecufinanţarenerambursabilă– 2 ore 

13. Dificultăţi pentru mediul de afaceri românesc în absorbţia 
fondurilor europene– 2 ore 

14. Importanța Fondurilor Structurale şi de Investiții Europene 
pentru mediul de afaceri românesc. Posibilităţi de utilizare a 
tehnicilor de benchmarking – 2 ore 

Bibliografie 

 Documente electronice furnizate în meniul Resurse pe platforma Danubius Online. 

 Comisia Europeană (2013) Îndrumar privind sistemul european de indicatori de turism pentru destinații 
durabile, Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene. 

 Comisia Europeană (2014) Turismul în Uniunea Europeană – Sunteți gata pentru Europa?, Luxemburg: 

Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene. 
 Comisia Europeană (2015) Comerț pentru toți – Către o politică comercială și de investiții mai responsabilă, 

Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene. 
 Eurostat (2014) Methodological manual for tourismstatistics –version 3.1., Luxemburg: Oficiul pentru 

Publicații al Uniunii Europene. 
 Eurostat (2016) TourismSatellite – Accounts in Europe, 2016 edition, Statisticalreports, Luxemburg: Oficiul 

pentru Publicații al Uniunii Europene. 
 The Brewers of Europe (2013) The Hospitality Sector in Europe – An assessment of the economic contribution 

of thehospitality sector across 31 countries, A report by Ernst & Young commissionedby The Brewers of 

Europe withthesupportfrom HOTREC, Bruxelles, Belgium. 

 Uniunea Europeană (2017) Keyfigures on Europe – 2016 edition, Eurostat, Theme: General and regional 

statistics, Collection: Statisticalbooks, Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene. 
 Marchis Gabriela (2016) „Building Clusters - A Starting Point for Galati’ Local Economic Development” in 

Clusters as Drivers of Value Chain Development across the Danube Region - Knowledge Triangle, EdituraEconomică, 
București, ISBN 978-973-709-789-7. 

 Marchis G. (2016) „Doing Business in Romania betweenHopes, RealitiesandRisks”, in Acta Universitatis Danubius 

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

ProQuest, DOAJ, SCIPIO, Vol.12, no.4, pp.86-94, http://journals.univ-

danubius.ro/index.php/oeconomica/article/view/3342/3447 

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

Annals of Economicsand Public Administrationhttp://www.seap.usv.ro/annals/ojs/index.php/annals/index, Volume 15, 

Issue 2(22) Editura Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, ISSN: 2285-3332, Online ISSN: 2344-3847 pp.26-33. 

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

 Marchis Gabriela (2017)In “No Time”, Not “Out of Time”! - A Lessonabout Strategic Thinking in Regional 
Development,The 12

th
edition of the International Conference “European IntegrationRealitiesandPerspectives (EIRP)”, 

May 19th, EIRP 2017 Proceedings, vol.12, Danubius University Press, Indexed in Proquest, EBSCO, DOAJ (Directory 

of open access journals), Genamics Journal Seek, Index Copernicus, andVLEX, pp. 265-274, Print ISSN:2067-9211, 

Online ISSN:2069-9344 http://proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/1800/1893 

 Violeta Stanciu (Chiriloaie), Gabriela Marchis (2016) Social Economy and Corporate Social Responsibility the 
Joint Venture between Democracy and Capitalism, Proceedings of the 28

th
 International Business Information 

Management Association Conference “Vision 2020: Innovation Management, Development Sustainability, and 

Competitive Economic Growth”Indexedby Thomson Reuters; ISI Proceedings
SM 

(ClarivateAnalytics); Elsevier; 

Scopus; Australian Governement (http://www.ibima.org/SPAIN2016/index.html) 9-10 November 2016 Seville, Spain, 

ISBN: 978-0-9860419-8-3, pp.1208-1217. http://ibima.org/indexing/ 

 Marchis Gabriela (2014)The EU New Cohesion Policy – A Leading Part in Transforming the European 
Economy5

th
 International Conference on Business and Economy (ICBE) “Steps towards Responsible Research and 

Innovation in a Global Economy”, 5-7 June, Spiru Haret University, Faculty of Accountingand Financial Management, 

Constanța, România, pp.147-156.  

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

ing_the_European_Economy 

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

edition of 

the International Conference “European IntegrationRealitiesandPerspectives” (EIRP), 16-17 May, Danubius University 

http://journals.univ-danubius.ro/index.php/oeconomica/article/view/3342/3447
http://journals.univ-danubius.ro/index.php/oeconomica/article/view/3342/3447
http://www.seap.usv.ro/annals/ojs/index.php/annals/index
http://seap.usv.ro/annals/arhiva/USVAEPA_VOL.15,ISSUE_2%2822%29,2015_fulltext.pdf
http://www.doaj.org/doaj?func=findJournals&hybrid=&query=EIRP
http://www.doaj.org/doaj?func=findJournals&hybrid=&query=EIRP
http://journalseek.net/cgi-bin/journalseek/journalsearch.cgi?field=issn&query=2067-9211
http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=6103
http://ro.vlex.com/source/eirp-proceedings-5674
http://proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/1800/1893
http://www.ibima.org/SPAIN2016/index.html
http://ibima.org/indexing/
http://www.researchgate.net/publication/263468242_The_EU_New_Cohesion_Policy__A_Leading_Part_in_Transforming_the_European_Economy
http://www.researchgate.net/publication/263468242_The_EU_New_Cohesion_Policy__A_Leading_Part_in_Transforming_the_European_Economy


of Galați, România, http://www.researchgate.net/publication/262301067_European_Integration_-

Realities_and_Perspectives_2014_EU_Funding_for_2014-2020__Upcoming_Opportunities_and_Challenges 

 Official Journal of the European Union (2013) Regulation (EU) No 1287/2013 of the European Parliamentand of 
the Council of 11 December 2013 establishing a Program for theCompetitiveness of Enterprises andsmalland medium-
sizedenterprises (COSME) (2014-2020) andrepealingDecision No 
1639/2006/EChttp://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0033:0049:EN:PDF 

 Official Journal of the European Union (2013) Regulation (EU) No 1300/2013 of the European Parliamentand of 
the Council of 17 December 2013 on theCohesion Fund andrepealing Council Regulation (EC) No 
1084/2006http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0281:0288:EN:PDF 

 Official Journal of the European Union (2013) Regulation (EU) No 1301/2013 of the European Parliamentand of 
the Council of 17 December 2013 on the European Regional Development Fund and on specific 
provisionsconcerningthe Investment for growthandjobsgoalandrepealingRegulation (EC) No 
1080/2006http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0289:0302:EN:PDF 

 Official Journal of the European Union (2013) Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliamentand of 
the Council of 17 December 2013 layingdowncommonprovisions on the European Regional Development Fund, the 
European Social Fund, theCohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Developmentandthe European 
Maritime andFisheries Fund andlayingdown general provisions on the European Regional Development Fund, the 
European Social Fund, theCohesion Fund andthe European Maritime andFisheries Fund andrepealing Council 
Regulation (EC) No 
1083/2006http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:EN:PDF 

 Official Journal of the European Union (2013) Regulation (EU) No 1304/2013 of the European Parliamentand of 
the Council of 17 December 2013 on the European Social Fund andrepealing Council Regulation (EC) No 
1081/2006http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0470:0486:EN:PDF 

 

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 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, frecvență. 

Participarea la activitățile științifice organizate 
de Universitate (simpozioane, workshop-uri, 

cercuri științifice, etc.). 

Prezentare, susținere 
articol științific și 

recenzie. 

70% 

10.5 Seminar / 

laborator 

Participarea la dezbateri la seminar, frecvenţă, 
elaborarea unor prezentări tip power-point, teme 

de casă, teste. 
Evaluare continuă 30% 

10.6 Standard minim de performanță 

- Efectuarea articolului științific și a prezentărilor de seminar respectând următoarea structură: 
1. Rezumat (maxim 200 cuvinte) 
2. Cuvinte cheie (3-5 cuvinte cheie, altele decât cele folosite în titlu) 
3. Introducere 
4. Stadiul cercetărilor efectuate în tematica investigată  
5. Expunerea problemei 
6. Concepte şi terminologie 
7. Rezolvarea problemei – soluţii identificate 
8. Analiza rezultatelor 
9. Concluzii 
10. Propuneri 
11. Bibliografie 

- Prezența integrală la seminarii 
 

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

 

Conf.univ.dr. Gabriela Marchis 

 

Data avizării în departament 
10/09/2019 

Semnătura directorului de departament 
Lect. univ. dr. Rose-MariePușcaciu 

http://www.researchgate.net/publication/262301067_European_Integration_-Realities_and_Perspectives_2014_EU_Funding_for_2014-2020__Upcoming_Opportunities_and_Challenges
http://www.researchgate.net/publication/262301067_European_Integration_-Realities_and_Perspectives_2014_EU_Funding_for_2014-2020__Upcoming_Opportunities_and_Challenges
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0033:0049:EN:PDF
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0281:0288:EN:PDF
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0289:0302:EN:PDF
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:EN:PDF
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0470:0486:EN:PDF


 

 



1 

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 Administrarea Afacerilor 

1.5 Ciclul de studii
1
 Masterat 

1.6 Programul de studii / Calificarea MANAGEMENTUL AFACERILOR ÎN COMERȚ ȘI TURISM 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Etică și integritate academică 

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

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

2.4 Anul de studiu  I 2.5 Semestrul I  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 50 

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

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 40 

Tutoriat  

Examinări 2 

Alte activități 16 

3.8 Total ore de studiu individual 158  

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   nu este cazul  

4.2 de competențe   nu este cazul 

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfășurare a cursului  -  sală de curs dotată cu proiector 
5.2 de desfășurare a seminarului / laboratorului  -  sală de seminar dotată cu proiector și acces la Internet 
 

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

C
o

m
pe

te
nț

e 
p

ro
fe

si
o

n
a

le
 

 

 

C
om

pe
te

nț
e 

tr
a

n
sv

er
sa

le
  

 

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

 

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

                                                 
1
 licență, masterat, doctorat 

2
 obligatorie, opţională, facultativă 



2 

 

 

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

- Însuşirea într-un mod adecvat a conceptelor specifice eticii şi integritaţii 
academice pentru aplicarea lor în dezvoltarea unei cariere profesionale 

responsabile, conduita morală fiind un important reper al 
profesionalismului.
  

 

 

 

 

7.2 Obiectivele specifice  

- Cunoaşterea importanţei conceptelor de etică şi integritate academică 

- Înţelegerea conceptelor necesare elaborării de lucrări 
academice/ ştiinţifice în conformitate cu principiile eticii şi integrităţii 
academice 

- Înţelegerea implementării în mediul academic a procedurilor privind etică 
şi integritatea academică 

- Înţelegerea modului de utilizare a programelor anti-plagiat, mod de lucru 

şi limitări 
- Oferirea studenților de modele de cadre didactice, de economiști specialiști 
și cercetători științifici cu activitate profesională și comportament în spiritul 
principiilor și normelor de etică și integritate academică. 

 

8. Conținuturi 

8.1 Curs    Metode de predare Observații 
Cursul 1. 2 ore 

Prezentarea conceptelor de etică și integritate academică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expunere însoțită de prezentare, 
cu caracter interactiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizarea unor 

software precum: 

Office, Gretl, 

Ephorus 

Cursul 2. 2 ore 

Proprietatea intelectuală și dreptul de autor 
Cursul 3. 2 ore 

Efectele sociale ale încălcării principiilor de etică și 
integritate academică 

Cursul 4.  2 ore 

Implementarea în mediul universitar a procedurilor 

privind etica și integritatea academică 

Cursul 5. 2 ore 

Redactarea unei lucrări științifice în conformitate cu 
principiile de etică și integritate academică 

Cursul 6.  2 ore 

Plagiatul și autoplagiatul în domeniul academic 

Cursul 7. 2 ore 

Aplicații informatice pentru depistarea plagiatului 

Bibliografie minimală de studiu pentru studenți 
1. http://www.ftcub.ro/doctorat/Ghid-Practic-Deontologie-Academica.pdf 

2. https://deontologieacademica.unibuc.ro/wp-content/uploads/2018/11/Etica-si-integritate-academica.pdf 

 

Bibliografia de elaborare a cursului  

1. Popa, R.A. (coord.), Integritatea în spațiul public și privat: prevenție și necesitate în..., Buc., Ed. C.H. Beck, 
2017 (2 ex.) 

2. Săhleanu, V., Etica cercetării științifice, București, Editura Științifică, 1967 

3. Ștefan, E. E., Etică și integritate academică, București, Editura ProUniversitaria, 2018 

4. http://www.ftcub.ro/doctorat/Ghid-Practic-Deontologie-Academica.pdf 

5. https://deontologieacademica.unibuc.ro/wp-content/uploads/2018/11/Etica-si-integritate-academica.pdf 

8.2 Seminar   Metode de predare Observații 
T 1. 4 ore  

Practici și dileme etice 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

Temele si cerintele sunt 

postate pe platforma 

Danubius on-line 

T 2. 4 ore  

Redactarea unei lucrări ştiinţifice în conformitate cu 
principiile eticii și integrității academice 

T 3. 4 ore  

Cercetarea expermentala intr-un proiect de cercetare   

T 4. 4 ore  

Implementarea în mediul universitar a principiilor 

eticii şi integrităţii academice 

T 5. 4 ore  

Forme de încălcare a principiilor de etică și integritate 
academică         
T 6. 8 ore  

http://www.ftcub.ro/doctorat/Ghid-Practic-Deontologie-Academica.pdf
https://deontologieacademica.unibuc.ro/wp-content/uploads/2018/11/Etica-si-integritate-academica.pdf
http://www.ftcub.ro/doctorat/Ghid-Practic-Deontologie-Academica.pdf
https://deontologieacademica.unibuc.ro/wp-content/uploads/2018/11/Etica-si-integritate-academica.pdf
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Utilizarea programelor informatice anti plagiat. 

Avantaje. Limitări 
 Bibliografie obligatorie selectivă 

1. http://www.ftcub.ro/doctorat/Ghid-Practic-Deontologie-Academica.pdf 

2. https://deontologieacademica.unibuc.ro/wp-content/uploads/2018/11/Etica-si-integritate-academica.pdf 

 

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 și cu specialiști din alte 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 și utilizarea adecvată a noţiunilor 

specifice disciplinei, stăpânirea proceselor și a 
fenomenelor caracteristice disciplinei. 

Parcurgerea bibliografiei. 

Examen oral 50%  

10.5 Seminar / 

laborator 

Frecvență, implicare activă în cadrul 

seminariilor, dezbaterilor, întocmirea 

proiectelor și a referatelor 

 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 
10.09.2019 

 

Semnătura titularului de curs 

 

Semnătura titularului de seminar 

          Prof. univ. dr. Pușcaciu Florin Dan 

 

Prof. univ. dr. Pușcaciu Florin Dan 

 

 

 

 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

10/09/2019 Lect. univ. dr. Rose-Marie Pușcaciu 

 

http://www.ftcub.ro/doctorat/Ghid-Practic-Deontologie-Academica.pdf
https://deontologieacademica.unibuc.ro/wp-content/uploads/2018/11/Etica-si-integritate-academica.pdf
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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 Administrarea Afacerilor 

1.5 Ciclul de studii
1
 Master 

1.6 Programul de studii / Calificarea Managementul Afacerilor în Comerţ şi Turism  

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei COMERȚ INTERNAȚIONAL 

2.2 Titularul activităților de curs Prof. univ. dr. Viorica Pușcaciu 

2.3 Titularul activităților de seminar Prof. univ. dr. Viorica Pușcaciu 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul  I 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  2 

3.4 Total ore din planul de învățământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 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 40 

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

Tutoriat 30 

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 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 
5.2 de desfășurare a seminarului  - sală de seminar dotată cu videoproiector și acces la Internet 
 

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

C
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C1. Cunoașterea aprofundată a ariei de specializare și în cadrul acesteia, a dezvoltărilor teoretice, metodologice 
și practice specifice managementului afacerilor în comerț și turism 

C
om

pe
te

nț
e 

tr
a

n
sv

er
sa

le
  

 

Nu este cazul 

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

                                                 
1
 licență, masterat, doctorat 

2
 obligatorie, opţională, facultativă 
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7.1 Obiectivul general al disciplinei 

 Înţelegerea conceptelor actuale de “comerţ internaţional” şi 
„politici comerciale”, pentru o mai bună înţelegere a fenomenelor ce 
caracterizează economia mondială contemporană şi relaţiile comerciale care 
se stabilesc între state şi regiuni economice, în contextul globalizării 
 Explicarea şi înţelegerea implicaţiilor pe care le au pentru oamenii 
de afaceri evoluţiile înregistrate de sistemul comercial internaţional 

 

 

 

 

7.2 Obiectivele specifice 

 Să asigure absolvenţilor cunoştinţe teoretice şi practice în 
domeniul comerţului internaţional 
 Să dezvolte capacităţi de analiză şi sinteză a fenomenelor şi 
proceselor economice în ansamblu 

 Să se familiarizeze cu mecanismul derulării unei tranzacţii de 
comerţ exterior 
 Să respecte normele de deontologie profesională specifice 
specialistului în comerţ internaţional 
 Să formeze specialişti care să coopereze în echipe de lucru pentru 
eficientizarea activităţii de comerţ internaţional 

 

8. Conținuturi 

8.1 Curs                            Total = 28 ore Metode de predare Observații 
Curs I Comerţul internaţional: concepte şi noţiuni (2 ore) 

Expunerea (descrierea, explicaţia, 
prelegerea) 

Conversaţia euristică 

Problematizarea prin crearea 

situaţiei problemă 

Dezbaterea 

Studiul de caz 

 

Pe platforma 

de învăţământ 
Danubius 

online va fi 

postat cursul şi 
alte materiale 

ajutătoare la 
dispoziţia 

cursanţilor. 

Curs II Politica comercială: concepte, evoluţie şi tipologie (2 

ore) 

Curs III Măsuri şi instrumente de politică comercială şi 
practici de aplicare (2 ore) 

Curs IV-V Cadrul instituţional al comerţului internaţional: 
OMC, UNCTAD, OCDE (4 ore) 

Curs VI Acordurile comerciale regionale şi sistemele vamale 
preferenţiale: SGP, SGPC, P16 (2 ore) 

Curs VII-VIII Teorii şi modele cu privire la comerţul 
internaţional (4 ore) 

Curs IX-X Comerţul exterior şi politica comercială a României 
(4 ore) 

Curs XI Comerţul electronic – formă specifică de comerţ 
internaţional (2 ore) 

Curs XII-XIII Investiţiile străine directe şi formele fluxurilor 
investiţionale internaţionale (4 ore) 

Curs XIV Comerţul internaţional în contextul crizei financiare 

globale (2 ore) 

Bibliografie 

1. Caraiani Gh, Potecea V (2009): Tranzacţii internaţionale: Ghid practic şi modele de documente, Editura 

Woters Kluwer, Bucureşti 
2. Burnete S (1999): Teorii,  modele, politici, Editura Economică, Bucureşti 
3. Găină A M, (2014): Comerţ internaţional, Editura universitară, Craiova 

4. Moisuc C, Pistol L, Gurgu E, (2006): Relaţii economice internaţionale, Editura Fundaţiei România de Mâine, 
Bucureşti 
5. Popa I, (2006): Negocierea comercială internațională, Editura Economică, Bucureşti 
6. Rainelli M (2004): Comerţ internaţional: Perspective generale. Noua teorie a comerţului internaţional, 
Editura Arc, Chişinău 

7. Sută N, Sută M (2003): Comerţ internațional şi politici comerciale contemporane, Volumul I Comerţ 
internațional şi politici comerciale, Ediţia a XII-a, Editura Economică, Bucureşti 
8. Sută N, Sută M (2003): Comerţ internațional şi politici comerciale contemporane, Volumul II Teorii şi 
doctrine privind comerţul internaţional, Ediţia a XII-a, Editura Economică, Bucureşti 
9.            Revista de Comerţ, Editor Tribuna Economică 

8.2 Seminar                Total = 28 ore Metode de seminarizare Observații 
Seminar 1 Discuţii organizatorice şi introductive privind 
conţinutul disciplinei şi cerinţe de pregătire a temelor de 

seminar şi elaborarea unui proiect; Prezentarea noţiunilor de 
bază (2 ore) 

Expunerea (descrierea, explicaţia, 
prelegerea) 

Conversaţia euristică 

Problematizarea prin crearea 

situaţiei problemă 

Dezbaterea 

Studiul de caz 

Pe platforma 

de învăţământ 
Danubius 

online va fi 

postat cursul şi 
alte materiale 

ajutătoare la 

Seminar 2 Evoluţia comerţului exterior şi a politicii comerciale 
în România (2 ore) 

Seminar 3 Evoluţia comerţului exterior şi a politicii comerciale 
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în Germania, Olanda, Franţa, Marea Britanie (2 ore) dispoziţia 
cursanţilor. Seminar 4 Evoluţia comerţului exterior şi a politicii comerciale 

în SUA, Japonia, China (2 ore) 

Seminar 5 Comerţul internaţional şi globalizarea (2 ore) 

Seminar 6 Teritoriul vamal: extindere şi restrângere (2 ore) 

Seminar 7 Zonele de comerţ liber şi uniunile vamale (2 ore) 

Seminar 8 Teorii clasice privind comerţul internaţional (2 ore) 

Seminar 9 Teorii moderne privind comerţul internaţional (2 

ore) 

Seminar 10 Comerţul electronic sau e-commerce (2 ore) 

Seminar 11 Investiţiile străine directe – factori favorizanţi (2 

ore) 

Seminar 12 Impactul crizei financiare globale asupra 

comerţului internaţional (2 ore) 

Seminar 13 Prezentarea lucrărilor cu temele propuse (2 ore) 

Seminar 14 Recapitulare în vederea pregătirii pentru 
examinarea finală (2 ore) 

Bibliografie 

1. Caraiani Gh, Potecea V (2009): Tranzacţii internaţionale: Ghid practic şi modele de documente, Editura Woters 

Kluwer, Bucureşti 
2. Burnete S (1999): Teorii,  modele, politici, Editura Economică, Bucureşti 
3. Găină A M, (2014): Comerţ internaţional, Editura universitară, Craiova 

4. Moisuc C, Pistol L, Gurgu E, (2006): Relaţii economice internaţionale, Editura Fundaţiei România de Mâine, 
Bucureşti 
5. Popa I, (2006): Negocierea comercială internațională, Editura Economică, Bucureşti 
6. Rainelli M (2004): Comerţ internaţional: Perspective generale. Noua teorie a comerţului internaţional, Editura Arc, 

Chişinău 

7. Sută N, Sută M (2003): Comerţ internațional şi politici comerciale contemporane, Volumul I Comerţ internațional şi 
politici comerciale, Ediţia a XII-a, Editura Economică, Bucureşti 
8. Sută N, Sută M (2003): Comerţ internațional şi politici comerciale contemporane, Volumul II Teorii şi doctrine 
privind comerţul internaţional, Ediţia a XII-a, Editura Economică, Bucureşti 
9. Revista de Comerţ, Editor Tribuna Economică 

 

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

 Discutarea conţinutului disciplinei şi a cerinţelor cu reprezentanţi ai mediului de afaceri autohton 

 Invitarea de specialişti în cadrul unor activităţi didactice pentru a împărtăşi cu studenţii activitatea şi experienţa 
lor practică 

 

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. 

Examen oral 70% 

10.5 Seminar / laborator Participarea la dezbateri la seminar 

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

Prezentare, susținere 
proiecte, teme 

Evaluare continuă 

10% 

 

20% 

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 
10/09/2019 Prof. univ. dr. Viorica Pușcaciu Prof. univ. dr. Viorica Pușcaciu 

 

Data avizării în departament 
 

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

 

1. Date despre program 

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

1.3 Departamentul Finanțe și Administrarea Afacerilor 
1.4 Domeniul de studii Administrarea afacerilor 

1.5 Ciclul de studii
1
 Masterat 

1.6 Programul de studii / Calificarea MANAGEMENTUL AFACERILOR ÎN COMERŢ ŞI TURISM 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei CONTABILITATE ÎN COMERŢ ŞI TURISM 

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

2.3 Titularul activităților de seminar Conf. univ. dr. Nuţă Florian Marcel 
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul I 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 40 

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

Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 34 

Tutoriat/consultații 10 

Examinări 2 

Alte activități 18 

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 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
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e 

p
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n
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e 

C1. Cunoașterea aprofundată a ariei de specializare și în cadrul acesteia, a dezvoltărilor teoretice, metodologice 
și practice specifice managementului afacerilor în comerț și turism 

C2. Planificarea, organizarea, coordonarea și controlul afacerilor în comerț și turism 

Co
m

pe
te

nț
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 

 

 

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 Cursul nostru îşi propune să transmită, masteranzilor, cunoştinţe şi să 
formeze aptitudini în domeniul contabilităţi specifice domeniului comerţului 
şi serviciilor de turism.  

7.2 Obiectivele specifice Conţinutul disciplinei contribuie la realizarea unei formări la nivel superior 
a cursantului, în pas cu cerinţele epocii contemporane, asigurându-i 

pregătirea teoretică în sfera fenomenelor specifice gestiunii contabile a 

unităţilor cu specific in comerţ şi turism. 

 

8. Conținuturi 
8.1 Curs  (ore/curs) Metode de predare Observații 
CAPITOLUL I – 2 ore 

ORGANIZAREA GENERALĂ A CONTABILITĂŢII  
ÎN COMERŢ ŞI TURISM 

1.1. Cunoştinţe teoretice 

1.2. Obiectul de activitate al societăţilor comerciale din  
       ramura comerţului şi turismului 
 

CAPITOLUL II – 4 ore 

EVALUAREA STOCURILOR ŞI MIŞCĂRII MĂRFURILOR 

2.1. Principii şi metode de evaluare 

2.2. Momente şi forme ale evaluării elementelor patrimoniale  
2.3. Aplicaţii practice 

 

CAPITOLUL III – 4 ore  

CONTABILITATEA COMERŢULUI INTERIOR 

3.1. Cunoştinţe teoretice 

3.2. Modalităţi de circulaţie a mărfurilor 
3.3. Metode de evidenţă operativă şi analitică a stocurilor de mărfuri 
3.4. Contabilitatea comerţului cu ridicata 

3.5. Contabilitatea comerţului cu amănuntul 
3.6. Contabilitatea mărfurilor vândute în regim de consignaţie 

3.7. Aplicaţii practice 

 

CAPITOLUL IV – 10 ore 

CONTABILITATEA ÎN COMERŢUL EXTERIOR 

4.1. Cunoştinţe teoretice 

4.2. Structuri privind exportul de mărfuri. Criterii de clasificare  
4.3. Structuri privind importul de mărfuri. Criterii de clasificare 

4.4. Particularităţi privind exportul de mărfuri pe cont propriu 

4.5. Aplicaţii practice privind exportul de mărfuri pe  
       cont propriu cu încasare la vedere 

4.6. Contabilitatea exportul de mărfuri pe cont propriu pe  
       credit comercial pe t.s. 

       4.6.1. Exportul de mărfuri pe cont propriu pe credit comercial pe t.s 

       4.6.2. Aplicaţie practică 

4.7. Contabilitatea exportul de mărfuri pe cont propriu pe  
       credit comercial pe t.L 

       4.7.1. Cunoştinţe teoretice 

       4.7.2. Aplicaţie practică 

4.8. Contabilitatea exportul de mărfuri în comision 

       4.8.1. Cunoştinţe teoretice 

       4.8.2. Aplicaţie practică 

       4.8.3. Contabilitatea exportul de mărfuri în comision pe credit comercial 
       4.8.4. Aplicaţie practică 

-Expunerea: descrierea, 

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.  

 

- Problematizarea: 

utilizarea întrebărilor-
problemă, problemelor şi 
situaţiilor- problemă.  
 

- Descoperirea: creativă, 
descoperirea prin 

documentare, 

descoperirea 

experimentală, 

redescoperirea dirijată şi 
independentă.  

 

 



3 

       4.8.5. Contabilitatea importului de mărfuri 
                 4.8.5.1. Contabilitatea importului de mărfuri pe cont propriu 

                 4.8.5.2. Aplicaţii practice. Importului de mărfuri pe cont  
                              propriu cu plata la vedere 

                 4.8.5.3. Contabilitatea importului de mărfuri pe cont propriu  

                              pe credit comercial pe t.s 

                 4.8.5.4. Aplicaţii practice 

      4.8.6. Contabilitatea importului de mărfuri pe cont  
                 propriu pe C.C pe t.m şi L 

                 4.8.6.1. Aplicaţii practice 

      4.8.7. Contabilitatea importului de mărfuri pe C.C pe t.s 

                 4.8.7.1. Aplicaţii practice 

      4.8.8. Contabilitatea importului de mărfuri în comision pe C.C. pe t.m. şi 
L 

 

CAPITOLUL V – 4 ore  

CONTABILITATEA ACTIVITĂŢII DE TURISM 

5.1. Cunoştinţe teoretice 

5.2. Contabilitatea operaţiilor din turismul intern 

5.3. Producţia laboratoarelor de cofetărie -patiserie  

5.4. Activitatea de cazare şi alte prestări de servicii în unităţile de turism 

5.5. Aplicaţii practice 

 

CAPITOLUL VI – 4 ore  

ELEMENTE MODERNE DE CONTABILITATE  

6.1. Conceptul de „Green supply chain accounting” 

6.2. Gestiunea ecologică a stocurilor 
6.3. Etichetarea în comerţ şi contabilitatea de mediu 

 

Bibliografie 

1) Andone A., Tabără Neculai., Contabilitate, tehnologie şi competitivitate, Editura Academiei Române, 
Bucureşti, 2006; 
2) Blagu M., ABC-ul Contabilităţii financiare, Editura RMTPT, Bucureşti, 2005;  
3) Bojian O., Contabilitatea financiară a întreprinderii, Editura Universitară, Bucureşti, 2004; 
4) Bogdan V., Armonizarea contabilă internaţională, Editura Economică, Bucureşti, 2005;  
5) Bucăr I., Creţoiu Ghe., Contabilitate. Fundamentele şi noul cadru juridic, ed. a II-a, Editura All Beck, Bucureşti, 
2007; 

6) Budugan D., Georgescu I., Bazele contabilităţii, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2003; 
7) Bunea Ş., Monocromie şi policromie în proiectarea politicilor contabile ale întreprinderilor, Editura Economică, 
Bucureşti, 2005; 
8) Bunea Ş., Gârbină M.M., Sinteze, studii de caz şi teste grilă privind aplicarea IAS (revizuite)-IFRS, editia a II-a, 

Editura CECCAR, Bucureşti, 2006; 
9) Bunget O.C., Contabilitatea românească între reformă şi convergenţă, Editura Economică, Bucureşti, 2005; 
10) Cocoş V.G., Contabilitatea întreprinderilor-actualizată şi simplifica-tă, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 
2006; 

11) Cocoş V.G., Ghid util de monografii contabile şi impozitare a veniturilor la microîntreprinderi, Editura Lucman, 
Bucureşti, 2003; 
12) Deju M., Contabilitatea şi performanţa financiară în comerţul cu ridicata, Editura Junimea Iaşi, 2004; 
13) Deju M., Elemente de contabilitate aprofundată, Editura Edusoft, Bacău, 2007; 
14) Horomnea E., Tabără N., Budugan D., Georgescu I., Beţianu L., Bazele contabilităţii, Editura Sedcom Libris, 
Iaşi, 2010; 

15) Ibniceanu Onica M., Contabilitate în comerţ, turism şi servicii, Editura Fundaţiei „Danubius”, Galaţi, 2008; 
16)     Matiş D., coordonator, Bazele contabilităţii, Aspecte teoretice şi practice, Editura Alma Mater Cluj Napoca, 
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2005; 

17) Nistorescu N., Ghidul importatorului şi exportatorului roman, Ed. Tribuna Economica, Bucuresti, 2000; 
18) Rachita U., Contabilitatea de gestiune in comert si turism, Ed.APP, Bucuresti, 2001; 

19) Vişan D., Contabilitatea in comerţul exterior, ed. a II-a, Editura Economică, Bucureşti, 1999 

20) *** Reglementarile contabile conform OMFP nr.3055 actualizate la zi, cu OMFP nr.2869/2010, OMFP 

nr.1118/2012, OMFP nr.1690/2012, OMFP 1898/2013 si OMFP 2067/2013 

8.2 Seminar  (2 ore/seminar) Metode de predare Observații 
Tema 1. Studii de caz  privind principiile şi metodele de evaluare a 
stocurilor şi mărfurilor – 2 ore 

Tema 2. Studii de caz și aplicații privind comerţul cu ridicata – 2 ore  

Tema 3 Studii de caz privind comerţul cu amănuntul – 2 ore  

Tema 4 Aplicaţii practice privind mărfurile vândute în regim de 
consignaţie – 2 ore 

Tema 5 Studii de caz privind exportul de mărfuri pe cont propriu – 2 ore  

Tema 6 Aplicaţii practice privind exportul de mărfuri pe cont propriu cu 
încasare la vedere – 2  ore  

Tema 7 Aplicații practice privind exportul de mărfuri pe cont propriu prin 
credit comercial pe termen scurt – 2 ore  

Tema 8 Aplicații practice privind exportul de mărfuri pe cont propriu prin 
credit comercial pe termen lung – 2 ore  

Tema 9 Studii de caz privind exportul de mărfuri în comision – 2 ore  

Tema 10 Studii de caz privind importul de mărfuri pe cont propriu prin 
credit comercial pe termen mediu şi lung – 2 ore  

Tema 11 Studii de caz privind importul de mărfuri pe cont propriu prin 
credit comercial pe termen scurt – 2 ore  

Tema 12 Studii de caz privind contabilitatea operaţiunilor de turism intern 
– 2 ore  

Tema 13     Aplicaţii practice privind contabilitatea activităţii de cazare şi 
alte prestări servicii în unităţile de turism – 2 ore  

Tema 14 Discuţii şi aplicaţii legate de elemente de actualitate în 

contabilitate – 2 ore 

-Expunerea: descrierea, 

explicaţia, prelegerea dialog, 

prelegeri cu oponenţi, 
prelegeri în echipă.  
 

- Problematizarea: utilizarea 

întrebărilor-problemă, 
problemelor şi situaţiilor- 
problemă.  
 

- Utilizarea unui 

programelor din cadrul 

ANAF pentru raportarea 

obligațiilor fiscale și 
întocmirea situațiilor 

financiar-contabile 

 

- Documente în format scris 

și electronic sau alte 
documentaţii furnizate de 
titularul de seminar. 

 

Bibliografie 

1) Andone A., Tabără Neculai., Contabilitate, tehnologie şi competitivitate, Editura Academiei Române, 
Bucureşti, 2006; 

2) Blagu M., ABC-ul Contabilităţii financiare, Editura RMTPT, Bucureşti, 2005;  
3) Bojian O., Contabilitatea financiară a întreprinderii, Editura Universitară, Bucureşti, 2004; 
4) Bogdan V., Armonizarea contabilă internaţională, Editura Economică, Bucureşti, 2005;  
5) Bucăr I., Creţoiu Ghe., Contabilitate. Fundamentele şi noul cadru juridic, ed. a II-a, Editura All Beck, Bucureşti, 
2007; 

6) Budugan D., Georgescu I., Bazele contabilităţii, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2003; 
7) Bunea Ş., Monocromie şi policromie în proiectarea politicilor contabile ale întreprinderilor, Editura Economică, 
Bucureşti, 2005; 
8) Bunea Ş., Gârbină M.M., Sinteze, studii de caz şi teste grilă privind aplicarea IAS (revizuite)-IFRS, editia a II-a, 

Editura CECCAR, Bucureşti, 2006; 
9) Bunget O.C., Contabilitatea românească între reformă şi convergenţă, Editura Economică, Bucureşti, 2005; 
10) Cocoş V.G., Contabilitatea întreprinderilor-actualizată şi simplifica-tă, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 
2006; 

11) Cocoş V.G., Ghid util de monografii contabile şi impozitare a veniturilor la microîntreprinderi, Editura Lucman, 
Bucureşti, 2003; 
12) Deju M., Contabilitatea şi performanţa financiară în comerţul cu ridicata, Editura Junimea Iaşi, 2004; 
13) Deju M., Elemente de contabilitate aprofundată, Editura Edusoft, Bacău, 2007; 
14) Horomnea E., Tabără N., Budugan D., Georgescu I., Beţianu L., Bazele contabilităţii, Editura Sedcom Libris, 
Iaşi, 2010; 

15) Ibniceanu Onica M., Contabilitate în comerţ, turism şi servicii, Editura Fundaţiei „Danubius”, Galaţi, 2008; 
16)     Matiş D., coordonator, Bazele contabilităţii, Aspecte teoretice şi practice, Editura Alma Mater Cluj Napoca, 
2005; 

17) Nistorescu N., Ghidul importatorului şi exportatorului roman, Ed. Tribuna Economica, Bucuresti, 2000; 
18) Rachita U., Contabilitatea de gestiune in comert si turism, Ed.APP, Bucuresti, 2001; 

19) Vişan D., Contabilitatea in comerţul exterior, ed. a II-a, Editura Economică, Bucureşti, 1999 

20) *** Reglementarile contabile conform OMFP nr.3055 actualizate la zi, cu OMFP nr.2869/2010, OMFP 

nr.1118/2012, OMFP nr.1690/2012, OMFP 1898/2013 si OMFP 2067/2013 
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9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor 
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se predă în alte centre universitare din țară și din străinătate. Pentru 

o mai bună adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei vor avea loc întalniri atât cu reprezentaţi ai 

mediului de afaceri, cu experți contabili.  
 

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 fiscaliate şi  
politica fiscalărezolvarea aplicaților 
practice (problemelor/studiilor de caz) la 

examen 

 

Examinare scrisă 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 contabilitatea în comerţ şi turism 

- 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 
02/09 /2019 _________________________ ________________________ 

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 Administrarea  Afacerilor 

1.5 Ciclul de studii
1
 Masterat 

1.6 Programul de studii / Calificarea MANAGEMENTUL AFACERILOR ÎN COMERȚ ȘI TURISM 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei FINANȚAREA AFACERILOR ÎN COMERȚ ȘI TURISM 

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  I 2.5 Semestrul      2 2.6 Tipul de evaluare    E 2.7 Regimul disciplinei
2
 Obl. 

 

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

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

3.7 Distribuția fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 28 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren 28 

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

Tutoriat 28 

Examinări 6 

Alte activități ( participare sesiuni comunicări ştiinţifice, proiecte de cercetare ş.a.) 4 

3.8 Total ore de studiu individual 119  

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 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 
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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1. Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare:  
C1. Cunoașterea aprofundată a ariei de specializare și în cadrul acesteia, a dezvoltărilor teoretice, metodologice și 
practice specifice managementului afacerilor în comerț și turism 

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

cantitative și calitative în managementul afacerilor în comerț și turism 
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 CT1. Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiții de autonomie și de independență profesională în 

domeniul managementului afacerilor în comerț și turism 

 

                                                 
1
  licență, masterat, doctorat 

2
  obligatorie, opţională, facultativă 



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

 

 

 

7.1 Obiectivul 

general al 

disciplinei 

Obiectivul general al disciplinei se centrează pe pregătirea superioară a cursantilor si formarea lor ca 

specialişti, prin asigurarea bazei şi instrumentelor de lucru necesare pentru integrarea lor în activitatea 
economico-financiară, crearea competențelor în domeniu la nivel micro și macroeconomic, pentru 
soluţionarea problemelor concrete cu care se confruntă societatea contemporană.din perspectiva 

eficientizării activității, având în vedere dinamica proceselor economice și financiare, criza de lichidități 
și surmontarea efectelor generate de disfuncționalități la nivel regional sau mondial. şi vizează 
însușirea/cunoaşterea noţiunilor şi proceselor de bază în domeniul disciplinei studiate și transpunerea lor 
într-o direcţie de cercetare.  

 

 

 

 

7.2 

Obiectivele 

specifice 

- înţelegerea corectă a conceptelor, instrumentelor, consecințelor și riscurilor care vizează politicile de 

selecție și atragere a fondurilor la nivelul firmei, procesul complex de finanțare a afacerilor în contextul 
actual; 

- posibilitatea de a identifica cele mai adecvate surse de finanțare, în raport cu destinația fondurilor, 
costurile și riscurile asociate, având ca finalitate dezvoltarea firmei în condiții de performanță; 

- cunoaşterea/aprofundarea problematicii vizând managementul financiar; 

- pregătirea necesară pentru a folosi oportunitățile și a dezvolta capacitatea de absorbţie a fondurilor 

comunitare;  

- utilizarea în mod creativ a aparatului conceptual și metodologic în practica financiară și în cercetare, 
prin elaborarea de proiecte inovatve. 

 

8. Conținuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observații 
Curs 1-2 - nr. ore 4 

Cap I. Aspecte generale privind managementul financiar actual  

1.1. Managementul afacerilor – principii şi trăsături definitorii 
1.2. Profiluri organizaţionale și modele de afaceri 
1.3. Managementul financiar– caracteristici și obiective 

1.4. Sistemul financiar național în context global 
1.5. Baze legale ale finanțării afacerilor în România,caracteristici 

privind IMM-urile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 3-4 - nr. ore 4 

Cap II. Mijloacele de finanțarea afacerilor și fundamentarea deciziilor 
financiare în comerț și turism  
2.1. Infrastructura financiară a organizaţiei și deciziile de finanțare 

2.2. Autonomia financiară și autofinanțarea 

2.3. Modalitățile de bază în finanțarea externă a firmei 
2.4. Utilizarea eficientă a resurselor – eficiență și eficacitate 

Curs 5-6 - nr. ore 4 

Cap III. Politici de selecție și atragere a fondurilor la nivelul firmei  
3.1. Strategia financiară în politica firmei de comerț și turism 

3.2. Riscurile financiare în politicile de selecție a fondurilor 

3.3. Rolul pieței de capital în finanțarea afacerilor 

3.4. Implicarea statului în finanțarea afacerilor 
Curs 7-9 - nr. ore 6 

Cap.IV. Fondurile rambursabile – creditarea și costuri asociate  
4.1. Creditul comercial și efectele de comerț în practica firmei 
4.2. Finanțarea activității curente prin credit bancar 

4.3. Creditul bancar în finanțarea investițiilor 
4.4.  Costul creditului și riscul în activitatea de creditare bancară a 
firmelor din comerț și turism 

Curs 10-12 - nr. ore 6 

Cap.V. Finanțarea afacerilor prin fonduri europene – caracteristici și 
experiențe la nivelul firmelor din comerț și turism  
5.1.  Conținut și particularități ale finanțării afacerii prin fonduri 
europene  

5.2.  Analiza instrumentelor structurale ale Uniunii Europene 

5.3.  Coordonate practico - aplicative ale accesării fondurilor 

europene 

5.4.  Capacitatea de absorbţie a fondurilor comunitare    



Curs 13-14 - nr. ore 4 

Cap.VI. Instrumente și rezultate în analiza financiară a firmelor cu 
activitate de comerț și turism  
6.1.  Modele de analiză a mediului şi particularităţi actuale 

6.2.  Utilizarea documentelor financiare ca sursă de informaţie 

6.3. Analiza bonității firmei și aprecierea gradului de îndatorare 

6.4.  Indicatori de apreciere a rezultatelor economico-financiare ale 

firmei 

Bibliografie  

1. Bistriceanu Ghe. s.a. – Finanțele agenților economici, Ed. Economică, București, 2001  
2. Bran Paul - Relații financiare și monetare internaționale, Biblioteca digitală ASE, București, 2003 

3. Brezeanu Petre – Finanțe europene, Editura C.H. Beck, București, 2007. 
4. Brezeanu Petre - Gestiunea financiară a întreprinderii, Biblioteca digitală ASE, București, 2007 

5. Brezeanu Petre s.a. – Managementul situațiilor financiare, Ed. Cavallioti, București, 2008 

6. Caraiani Gheorghe s.a. – Managementul afacerilor, Ed. ProUniversitaria, București, 2006 

7. Cocriş V., Chirleşan D. - Management bancar şi analiza de risc în activitatea de creditare, 

Ed.Univ.”Al.I.Cuza” Iaşi, 2007 

8. Constantin Floricel - Relații valutar-financiare internaționale, Ed. Universitară Carol Davila, București, 2007 

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

Prouniversitaria București, 2010 

10. Dragomir Georgeta - Management financiar, Ed. Fundaţiei Academice „Danubius” Galaţi, 2006 

11. Dragomir Georgeta - Politici financiar-monetare europene, Ed. Fundaţiei Academice „Danubius”  Galaţi, 2007 

12. Ilie Vasile – Gestiunea financiară a întreprinderii, Ed. Meteor Press, Bucureşti, 2006 

13. Ioan Bogdan – Management financiar în afaceri, Ed. Universitară, București, 2007 

14. Onofrei Mihaela – Finanțele întreprinderii, Ed. Economică, București, 2004 

15. Pripoaie Rodica – Gestiunea financiară a firmei, EDP, București, 2008 

16. Saguna Dan Drosu, Tofan Mihaela - Drept financiar și fiscal european, Editura CH Beck, București, 2010 

17. Stancu Ion - Finanțe, Ed. Economică, București, 2007 

18. ***Reviste de specialitate: ”Piaţa financiară”, ”Tribuna Economica”, ”Finanţe,bănci, asigurări”, ”Gestiunea și 
contabiltatea firmei”, inclusiv revistele Universității Danubius Galați 
19. *** Surse on-line (http://www.fonduri-structurale.ro/, http://www.fonduri-ue.ro/, http://www.minind.ro/, 

http://turism.gov.ro/, http://www.aippimm.ro/ www.mfinante.ro/  s.a. surse oficiale)  

8.2 . Seminar  Metode de predare Observații 
T.1-2. Analiză privind procesul managerial la nivelul 
firmei și caracteristicile managementului financiar. 

Structuri implicate în sistemul financiar din România și 
legislația specifică finanțării afacerilor pentru diverse 
categorii de firme, caracteristici în cazul IMM (4 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temele si cerintele 

sunt postate pe 

platforma Sakai 

T.3-4. Surse și tehnici de finanțare la nivelul firmei, cu 
aplicație pe activitatea de comerț și turism (4 ore) 

T.5-6. Politici și strategii actuale de finanțare în condiții 
de concurență și criză economico-financiară; 
instrumente utilizate în plan macro și microeconomic. (4 
ore) 

T.7. Modalități, caracteristici și implicații ale finanțării 
pe baza creanțelor comerciale – simulări (2 ore) 
T.8-9. Analiză privind creditarea bancară și 
instrumentele de plată și de credit; studii comparative la 

nivelul firmelor cu activitate de comerț și turism; costuri 
și riscuri asociate – studii de caz. (4 ore) 

T.10-12. Componentele și particularitățile finanțării prin 
fonduri europene – analize comparative; simulări privind 
derularea unui program de finanțare în firme de comerț 
și turism. (6 ore) 
T.13-14. Analiza financiară a firmei prin diferite modele 
și indicatori de apreciere a rezultatelor economico-

financiare – studii de caz la diverse firme din comerț și 
turism, inclusiv IMM. (4 ore) 

Bibliografie obligatorie selectivă: 
1.   Bistriceanu Ghe., s.a. – Finanțele agenților economici, Ed. Economică, București, 2001 

2.   Brezeanu Petre - Gestiunea financiară a întreprinderii, Biblioteca digitală ASE, București, 2007 

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

http://www.fonduri-structurale.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.minind.ro/
http://turism.gov.ro/
http://www.aippimm.ro/
http://www.mfinante.ro/


Prouniversitaria București, 2010 

4.   Pripoaie Rodica – Gestiunea financiară a firmei, EDP, București, 2008 

5. Reviste economice de specialitate,inclusiv revistele Universității Danubius Galați 
6.   *** Surse on-line (http://www.fonduri-structurale.ro/, http://www.fonduri-ue.ro/, http://www.minind.ro/, 

http://turism.gov.ro/, http://www.aippimm.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 

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 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 
02/09/2019 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 

 

http://www.fonduri-structurale.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.minind.ro/
http://turism.gov.ro/
http://www.aippimm.ro/
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FIŞA DISCIPLINEI 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA “DANUBIUS” Galați 
1.2 Facultatea  ŞTIINŢE ECONOMICE 

1.3 Departamentul FINANȚE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR 

1.4 Domeniul de studii ADMINISTRAREA AFACERILOR 

1.5 Ciclul de studii1 MASTERAT 

1.6 Programul de studii / Calificarea MANAGEMENTUL AFACERILOR ÎN COMERȚ ȘI TURISM 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei ANALIZA STATISTICĂ A ACTIVITĂŢII DE COMERŢ ŞI 
TURISM 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect.  univ. dr. Rose-Marie Puscaciu 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect.  univ. dr. Rose-Marie Puscaciu 
2.4 Anul de studiu  I 2.5 Semestrul  II 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei2 Obl. 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: curs 2 seminar 2 
3.4 Total ore din planul de învătământ 56 din care: curs 28 seminar 28 
3.7 Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 10 
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 
Tutoriat 30 
Examinări 2 
Alte activităţi ( participare sesiuni comunicări ştiinţifice, proiecte de cercetare ş.a.) 17 
3.8 Total ore de studiu individual 119  
3.9 Total ore pe semestru 175  
3.10 Numărul de credite 7  
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) (Se menţionează disciplinele care trebuie studiate anterior.) 
4.1 de curriculum Nu este cazul 
4.2 de competenţe Nu este cazul 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului - sală de curs dotată cu videoproiector 
5.2 de desfăşurare a seminarului / laboratorului - sală de seminar dotată cu videoproiector și acces la Internet 
 
6. Competenţe specifice acumulate (Vizează competenţele asigurate de programul de studiu din care face parte 
disciplina.) 

                                                 
1 licenţă, masterat, doctorat 
2 obligatorie, opţională, facultativă 
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C1 Realizarea prestațiilor în comerț,  turism și servicii 

C1.2 Explicarea si interpretarea de date si Informații din punct de vedere cantitativ si calitativ, pentru 
formularea de argumente si decizii concrete asociate comerțului, turismului si serviciilor 
C1.4 Culegerea si prelucrarea de date din surse documentare alternative si din activitatea curenta, pentru 
evaluarea factorilor care influențează realizarea prestațiilor în organizațiile din comerț, turism si servicii 

C3 Gestionarea relațiilor cu clienții și furnizorii 
C3.4 Fundamentarea de studii si analize, organizatorice si de eficiență a activității firmelor în vederea acordării 
de consiliere si asistență 

C4 Gestionarea și alocarea resurselor materiale și financiare 
C4.2 Explicarea şi interpretarea de situaţii/procese concrete din domeniul comerţului, turismului şi serviciilor 
pe baza conceptelor şi principiilor evidenţei contabile şi a utilizării indicatorilor pentru explicarea şi 
interpretarea situaţiilor analizate  
C4.3 Elaborarea de calcule pentru diferite situații alternative (variante decizionale) în alocarea de resurselor 

C5 Asigurarea calității prestațiilor în comerț, turism și servicii 
C5.5 Realizarea de studii secvenţiale de implementare a calităţii  pentru cazuri practice bine definite în condiţii 
de  asistenţă calificată 
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Nu este cazul 

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

 
 
 
7.1 Obiectivul general al disciplinei 

Disciplina are ca obiectiv general însuşirea și utilizarea adecvată de către 
studenţi a noţiunilor generale de statistică economică şi a limbajului de 
specialitate, înţelegerea aspectelor definitorii și a metodelor specifice de 
analiză statistică a legaturilor dintre fenomenele social-economice, a 
sondajul statistic si utilizarea lui in economie, precum și analiza și prognoza 
seriilor cronologice și folosirea metodei indicilor in analiza economică. 

 
 
7.2 Obiectivele specifice 

Disciplina are ca obiective specifice: 
 Însuşirea metodologiei de bază utilizată în statistica economică ; 
 Înțelegerea și utilizarea metodelor de observare statistică, 
sistematizare si prezentare a datelor statistice;  
 Cunoaşterea sondajul statistic si utilizarea lui in economie; 
 Utilizarea metodelor de analiza statistica a legaturilor dintre  
fenomenele social-economice 
 Înțelegerea și utilizarea metodelor de analiza și prognoza a seriilor 
cronologice 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
Curs 1: Obiectul de studiu al statisticii – 2 ore  

 
 

prelegerea, explicaţia şi 
dialogul cu masteranzii, 

printr-o prezentare 
problematică sub aspect 

teoretic şi practico-
aplicativ. 

 
 

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 masterand 
și pe rezultatele 

învățării 

Curs 2: Noțiuni de bază ale statisticii – 2 ore 
Curs 3: Metode de prezentare și prelucrare primară a datelor. 
Reprezentarea grafică a datelor statistice 
 – 2 ore 
Curs 4: Indicatorii statistici – 2 ore 
Curs 5: Operații cu variabile statistice – 2 ore 
Curs 6: Media aritmetică și media ponderată. Media pătratică – 
2 ore 
Curs 7: Media de ordin “p”. Media geometrică – 2 ore 
Curs 8: Medii ale seriilor cronologice  – 2 ore 
Curs 9: Modul unei variabile statistice. Mediana unei variabile 
statistice – 2 ore 
Curs 10: Mediala unei variabile statistice. Cuartile, decile, 
centile – 2 ore 
Curs 11: Amplitudinea absolută și cea relativă. Abaterea 
individuală absolută și cea relativă – 2 ore 
Curs 12: Abaterea medie liniară. Dispersia și abaterea medie 
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pătratică Coeficientul de variație. Momente – 2 ore 
Curs 13: Coeficientul Gini. Variații intercuartilice, decilice și 
centilice – 2 ore 
Curs 14: Coeficienți de asimetrie. Coeficienți de aplatizare – 2 
ore 
Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi 
 Ioan Cătălin Angelo – “ȘANSA – ÎNTRE FINIT ȘI INFINIT. Teoria probabilităților și Statistică”, ED, Zigotto, 
2017; 
 Pripoaie Rodica – Statistică Economică, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2008, p. 10 – 30; p. 69-81; 203 – 
283Bibliografie de elaborare a cursului 

 Chiang A Ioan Cătălin Angelo – “ȘANSA – ÎNTRE FINIT ȘI INFINIT. Teoria probabilităților și Statistică”, ED, 
Zigotto, 2017; 
 Pripoaie Rodica – Statistică Economică, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2008, p. 10 – 30; p. 69-81; 203 – 
283 
8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
Seminar 1: Obiectul de studiu al statisticii – 2 ore Se sistematizează 

aspectele teoretice și 
practice, se propun și 

lucrează cu masteranzii 
aplicații practice 

Scop: Centrare pe 
masterand și pe 

rezultatele învățării 
Seminar 2: Noțiuni de bază ale statisticii – 2 ore 
Seminar 3: Metode de prezentare și prelucrare primară a 
datelor. Reprezentarea grafică a datelor statistice 
 – 2 ore 
Seminar 4: Indicatorii statistici – 2 ore 
Seminar 5: Operații cu variabile statistice – 2 ore 
Seminar 6: Media aritmetică și media ponderată. Media 
pătratică – 2 ore 
Seminar 7: Media de ordin “p”. Media geometrică – 2 ore 
Seminar 8: Medii ale seriilor cronologice  – 2 ore 
Seminar 9: Modul unei variabile statistice. Mediana unei 
variabile statistice – 2 ore 
Seminar 10: Mediala unei variabile statistice. Cuartile, decile, 
centile – 2 ore 
Seminar 11: Amplitudinea absolută și cea relativă. Abaterea 
individuală absolută și cea relativă – 2 ore 
Seminar 12: Abaterea medie liniară. Dispersia și abaterea 
medie pătratică Coeficientul de variație. Momente – 2 ore 
Seminar 13: Coeficientul Gini. Variații intercuartilice, decilice 
și centilice – 2 ore 
Bibliografie 

 Ioan Cătălin Angelo – “ȘANSA – ÎNTRE FINIT ȘI INFINIT. Teoria probabilităților și Statistică”, ED, Zigotto, 
2017; 
 Pripoaie Rodica – Statistică Economică, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2008, p. 10 – 30; p. 69-81; 203 – 
283 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 Înzestrarea absolvenților cu un instrumentar vast de prelucrare, abstractizare, modelare a realităților economice 
 Oferirea de soluții concrete ale unor probleme de natură economică folosind tehnici moderne de modelare 

statistică 
 
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, obținerea competențelor 
profesionale 

Examen scris 70% 

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

Evaluare continuă 30% 

10.6 Standard minim de performanţă 
 cunoaşterea în proporţie de 70 % a informaţiei predate la curs; 
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 activitate la seminar de 50 % (și teme pe Danubius on-line). 
 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
01 /0 9/ 2019 Lect.  univ. dr. Rose-Marie Puscaciu Lect.  univ. dr. Rose-Marie Puscaciu 

   

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

 

1. Date despre program 

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

1.3 Departamentul  Finanțe și Administrarea Afacerilor 

1.4 Domeniul de studii Administrarea Afacerilor 

1.5 Ciclul de studii
1
  Masterat 

1.6 Programul de studii / Calificarea  MANAGEMENTUL AFACERILOR ÎN COMERȚ ȘI TURISM 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei PIEȚE INTERNAȚIONALE 

2.2 Titularul activităților de curs Prof. univ. dr. Viorica Pușcaciu 

2.3 Titularul activităților de seminar Prof. univ. dr. Viorica Pușcaciu 

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

 

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

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

3.7 Distribuția fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 40 

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

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

Tutoriat 30 

Examinări 2 

Alte activități 16 

3.8 Total ore de studiu individual 158  

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   nu este cazul  

4.2 de competențe   nu este cazul 

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfășurare a cursului  -  sală de curs dotată cu proiector 
5.2 de desfășurare a seminarului / laboratorului  -  sală de seminar dotată cu proiector și acces la Internet 
 

6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face parte 
disciplina.) 
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C1. Cunoașterea aprofundată a ariei de specializare și în cadrul acesteia, a dezvoltărilor teoretice, metodologice 
și practice specifice managementului afacerilor în comerț și turism 
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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 

 Globalizarea a adus cu sine noi provocări: tranzacțiile pe piețele comerciale, monetare, 
valutare și de capital au depăşit graniţele naţionale, migrând de pe un continent pe altul în 
căutarea celui mai bun plasament. În acest context, obiectivul general este centrat pe 
cunașterea înțelegerea corectă și interpetarea corectă a situațiilor în care  investitorii aflați în 
postura  de a discerne intre achiziții de bunuri și servicii sau plasamente pe piața financiară, 
între plasarea fondurilor în active financiare tradiţionale sau în active financiare cu grade de 
risc ridicat, atât pe pieţe emergente, cât şi pe pieţe stabile. Criza financiară şi economică 
internaţională a ultimilor ani, una dintre cele mai severe crize de la Marea Depresiune, prin 
amploare şi efecte, a afectat deopotrivă guverne, instituţii financiare, companii și populație. 
Din perspectiva implicaţiilor  deciziilor ce se impun a fi luate, înţelegerea mecanismelor de 
funcţionare a pieţelor internaţionale devine crucială: de la politici de investiţii guvernamentale 
afectând întreaga naţiune, până la strategiile financiare ale firmelor şi chiar cele financiare 
personale.   

 

 

 

 

7.2 Obiectivele 

specifice  

Disciplina “Pieţe  internaţionale” oferă masteranzilor informațiilor necesare: 
- înţelegerii teoriilor economice și financiare  şi a impactului acestora asupra piețelor 
internaționale; 
  - cunoașterii evoluției fluxurilor comerciale internaționale de mărfuri și servicii și a 
implicațiilor  crizei financiare asupra piețelor comerciale și financiare internaționale 

- aprofundării înţelegerii instrumentelor financiare care, combinată cu o cunoaştere 
specializată a configurației piețelor comerciale și financiare,  constituie  o precondiţie a 
succesului în afaceri  

- identificării tendinţelor dominante în evoluţia pieţelor comerciale și financiare 
internaționale. 

 

8. Conținuturi 

8.1 Curs    Metode de predare Observații 
Cursul I-2. Fluxurile comerciale internaţionale în 
contextul globalizării. Evoluții ale fluxurilor comerciale 
internaţionale. Caracteristici ale schimburilor economice 
internaţionale. Implicaţii economice ale globalizării. 
Mecanisme ale schimburilor comerciale internaţionale de 
mărfuri şi servicii (4 ore) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expunere însoțită de prezentare 
diapozitive, cu caracter interactiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temele sunt postate 

pe platforma Sakai 

Cursul 3-4. Pieţele comerciale internaţionale. Configuraţia 
pieţelor comerciale internaţionale actuale . Structuri 
comerciale  

Corporaţiile multinaţionale și rolul lor în configurarea 
pieţelor comerciale internaţionale internaţionale  (4 ore) 
Cursul 5-6. Pieţe financiare internaţionale – consideraţii 
generale Concepte definitorii privind pieţele financiare 
internaţionale. Tipologia pieţelor financiare. 

Internaţionalizarea şi integrarea pieţelor financiare. Teoria 
evaluării activelor financiare  Diversificarea internaţională 
a portofoliilor . Teoria alegerii portofoliilor.  Valorile 

mobiliare (4 ore) 

Cursul 7-8. Pieţele monetare  internaţionale.  Concept  şi 
trăsături distinctive. Piaţa împrumuturilor sindicalizate. 
Pieţe offshore: euromonede şi eurobonduri.  Crize bancare 

internaţionale. Evoluţii recente pe pieţele monetare 
internaţionale  (4 ore) 
Cursul 9-11. Pieţele valutare - la interferenţa dintre 
naţional  şi internaţional   Participanţi şi trăsături 
distinctive Eficienţa pieţelor valutare. Teoria pieţelor 
eficiente. Cursul valutar. Regulile jocului din perspectivă 
istorică. Legea preţului unic şi teoria parităţii    puterii de 
cumpărare  Zona monetară optimă şi experienţa europeană 

(6 ore) 

Cursul 12-14.  Pieţe internaţionale de capital.  Pieţe 
financiare şi active financiare.  Pieţe primare şi pieţe 
secundare de capital. Tendinţe dominante în evoluţia 
pieţelor de capital.  Internaţionalizarea pieţelor de capital. 
Globalizarea  crizelor financiare (6 ore) 

Bibliografia de elaborare a cursului :  
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-   Anghelache Gabriela –  Piaţa de capital în context european, Ed. Economică, Bucureşti, 2009;  
-   Dragotă M – Pieţe financiare : structură, instituţii, instrumente, Editura ASE, Bucureşti, 2009 

-   Dragotă, V – Gestiunea portofoliului de valori mobiliare, Ed. Economică, Bucureşti, 2009 

-   Ionescu, E  – Gestiunea portofoliilor, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2009 

- Krugman Paul R., Obstfeld Maurice, International Economics. Theory and Policy, Fifth Ed., Addison-Wesley 

Publishing Co., Reading, 2000; 

 -  Popa Ioan, Negocierea comercială internaţională, Editura Economică, Bucureşti, 2008; 
 - Postelnicu Cătălin, Economie internaţională. Aspecte teoretico-metodologice şi practice, Editura Risoprint, Cluj-
Napoca, 2011; 

-   Postelnicu Gheorghe, Postelnicu Cătălin, Fluxurile investiţiilor internaţionale, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2003; 

-   Postelnicu Gheorghe, Postelnicu Cătălin, Globalizarea economiei, Editura Economică, Bucureşti, 2000 

-   Pilbeam Keith – Finance and Financial Markets, Ed. MACMILLAN Buisness, 2005;  

 - .Stoica Victor, Gruia Adriana Irina – Piaţa de capital şi produse bursiere, Ed. Universitară, Bucureşti, 2006 

-   Trandafir Mariana – Pieţe monetar-valutare în România, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2005 

- *** Reglementările legislative privind valorile mobiliare, serviciile de investiţii   finnciare, pieţe reglementate, titluri 
de stat, statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare emise de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi 
Banca Naţională a României în perioada 2002-2013; 

- *** United Nations Conference on Trade and Development, World Investment Report, 1991 – 2012, United Nations, 

Geneva 

 -*** WTO, World Trade Report 2012, World Trade Organization, Geneva, 2012 

- *** Revista Euroeconomica, Univ. „Danubius”, Galaţi, 2006-2013; 

- *** Surse on-line. 

8.2 Seminar   Metode de predare Observații 
T.1. Fluxurile comerciale internaționale în contextul 
globalizării. Analize comparative  privind efectele 
crizei financiare internaționale asupra piețelor 

internaționale  (4 ore) 

 

 

 

 

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

problematică sub aspect teoretic şi 
practico-aplicativ; prezentarea 

unor teme de către studenți, 
evaluare 

 

 

 

temele sunt postate pe 

platforma Sakai, dialog, 

analize, comparații, 
exemplificări s.a., cu 
scopul de a realiza o 

centrare pe student și pe 
rezultatele învățării 

T.2  Corporațiile multinaţionale și rolul lor în 
configurarea pieţelor comerciale și financiare 
internaţionale. Evoluții și tendințe  (2 ore) 

T.3. Analiza evoluţiei pieţelor monetare internaţionale. 
Crizele bancare internaţionale – cauze, efecte (2 ore) 

T.4  Piaţa valutară internaţională şi  cursul valutar. 
Evoluţii şi tendinţe (2 ore) 

T.5 Tendinţe dominante în evoluţia pieţelor de capital  

în actualul context internaţional (2 ore) 

 T.6 Analiza comparativă  a pieţelor de capital 

naționale și regionale (2 ore) 

 Bibliografie obligatorie selectivă: 
-   Anghelache Gabriela –  Piaţa de capital în context european , Ed. Economică, Bucureşti, 2009;  
-   Dragotă M – Pieţe financiare : structură, instituţii, instrumente - Editura ASE, Bucureşti, 2009 

-   Dragotă, V – Gestiunea portofoliului de valori mobiliare, Ed. Economică, Bucureşti, 2009 

-   Trandafir Mariana – Pieţe monetar-valutare în România, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2005 

-   Pilbeam Keith – Finance and Financial Markets, Ed. MACMILLAN Buisness, 2005;  

-  Postelnicu Cătălin, Economie internaţională. Aspecte teoretico-metodologice şi practice, Editura Risoprint, Cluj-
Napoca, 2011 

 - *** WTO, World Trade Report 2012, World Trade Organization, Geneva, 2012  

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 și cu specialiști din alte 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 
proiect științific. 

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 
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- 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 
10/09/2019 Prof. univ. dr. Viorica Pușcaciu Prof. univ. dr. Viorica Pușcaciu 

 

Data avizării în departament 
 

Semnătura directorului de departament 
10/09/2019 Lect. univ. dr. Pușcaciu Rose-Marie 

 


