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

Universitatea „DANUBIUS” din Galați
Științe Economice
Finanţe şi Administrarea Afacerilor
Finanțe
Masterat
Management Financiar Public şi Privat

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

MANAGEMENTUL SISTEMELOR INFORMAŢIONALE
Prof.univ.dr. ing. Viorel Ariton
Prof.univ.dr. ing. Viorel Ariton
IV 2.6 Tipul de evaluare
E 2.7 Regimul disciplinei2
Obl.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
2
din care: curs
1
seminar
3.4 Total ore din planul de învățământ
28
din care: curs
14 seminar
3.7 Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, proiecte, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activități ( participare sesiuni comunicări ştiinţifice,proiecte de cercetare ş.a.)
3.8 Total ore de studiu individual
97
3.9 Total ore pe semestru
125
3.10 Numărul de credite
5

1
14
Ore
20
30
30
5
2
10

4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum
4.2 de competențe
5. Condiții(acolo unde este cazul)
5.1 de desfășurare a cursului
5.2 de desfășurare a seminarului / laboratorului

sală de curs dotată cu proiector
Laborator Informatica si acces la Internet

Competențe
profesionale

C2. Planificarea, organizarea, coordonarea și controlul activității financiare în instituții publice și private
C3. Utilizarea integrată a aparatului conceptual și metodologic, în condiții de informare incompletă, pentru
a rezolva probleme teoretice și practice noi
C4. Utilizarea nuanțată și pertinentă de criterii și metode de evaluare pentru a formula judecăți de valoare
și a fundamenta decizii constructive în activitatea financiară a instituțiilor publice și private

Competențe
transversale

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

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

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei

1
2

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă

Însuşirea conceptelor de sistem, sistem informaţional şi sistem informatic
şi a rolurilor lor pentru diferite niveluri în activitatea unei organizaţii.
Cunoaşterea tipurilor de sisteme informatice de şi a principiilor de
management a informaţiei în activitatea organizaţiei.

7.2 Obiectivele specifice

- cunoaşterea şi discutarea tipurilor uzuale de sisteme informatice ERP,
SCM, CRM, BPM, cu informaţiile şi modul de de administrare.
- cunoaşterea modului de lucru a sistemelor de gestiune şi a conceptului
de productică lină, sisteme pentru Inteligenţa de Afacere (BI).
- înţelegerea şi explicarea importanţei sistemului informatic integrat, cu
exemplificarea cazurilor de utilizare pentru produse actuale.
- cunoştinţe şi abilităţilor pentru utilizarea avansată a Sistemelor de
Gestiune a Bazelor de Date şi instrumentelor de organizare şi administrare
a informaţiilor.
-stapanirea noţiunilor legate de arhitectura intreprinderii (EA)
- stapanirea noţiunilor legate de sisteme ERP, SCM, CRM, BPM

8. Conținuturi
8.1 Curs
Metode de predare
Observații
CURS I. S Sisteme informaţionale şi sisteme informatice. Tipuri
Prelegerea, explicaţia şi
Postarea
de sisteme informatice de gestiune – 2 ore
dialogul cu studenţii,
informațiilor de
CURS II. Categorii de informaţii în organizaţia generică şi
printr-o prezentare
specialitate si a
managementul lor. Abordări cu valoare adăugată în organizaţii
problematică sub aspect
cerințelor pe
(productică „lină” - lean manufacturing). – 2 ore
teoretic şi practicoplatforma
CURS III. Sisteme informatice cu Baze de Date. Sisteme de
aplicativ; expunere însoțită
Danubius onGestiune a Bazelor de Date - 2 ore
de prezentare materiale
line.
CURS IV. Sisteme informatice pentru administrarea resurselor
didactice, analize cu
organizaţiei – ERP -2 ore
caracter interactiv
CURS V. Sisteme informatice pentru urmărirea lanţului de
furnizori şi a satisfacţiei clienţilor - SCM şi CRM.-2 ore
CURS VI Sisteme de inteligenţă de afacere (BI, BPM) -2 ore
CURS VII. Parametri de performanţă ale sistemelor informatice.
Administrarea sistemelor informatice (ca instrument) şi a datelor
(conţinut) -2 ore
Bibliografie minimală de studiu pentru masteranzi
 Ariton V., Sisteme Informatice cu Baze de Date, Editura Europlus, 2007.
 Ariton V., Fundamente ale tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 2004, Cap. 1, 4, 6
 Nicolescu O. (Ed.), Sistemul informaţional-managerial al organizaţiei, Ed. Economică, 2001
Bibliografie de elaborare a cursului
 Ariton V. Sisteme informatice cu baze de date, Ed. Europlus, 2006.
 Ariton V., Fundamente ale Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Ed. Did. şi Pedagogică, Bucureşti, 2004
 Ariton V., Proiectarea Sistemelor Informatice – note de curs, Ed. Europlus, 2005.
 Biere M., Business Intelligence for the Enterprise, IBM Press, 2003.
 Conoly T., Begg C., Baze de date. Proiectare, implementare, gestionare., Editura Teora, 2001.
 Davidescu N.et al., Sisteme informatice financiar-bancare, Editura All 1998/1999.
 Jeffrey H. A., Prescott M. B., McFadden F.R., Modern Database Management, Prentice Hall, 2002.
 Kendall K. E., Kendall J.E., Systems Analysis and Design, Prentice Hall, 4th Edition, 1999.
 Lungu I., et al., Sisteme Informatice, Editura Economică, 2003.
 Nicolescu O. (Ed.), Sistemul informaţional-managerial al organizaţiei, Ed. Economică, 2001.
8.2 . Seminar
Metode de predare
Observații
Seminar 1.Componente de infrastructură, aplicaţii, date şi resurse
Prezentarea unor subiecte
Temele si
umane în funcţionarea sistemelor informatice al unităţii
teoretice de interes, teme de
cerintele
economice(2 ore)
studiu, bibliografie, sinteze,
sunt
exemplificari, studii de caz,
postate pe
Seminar 2. SistemeEnterprise Resource Planning (2 ore)
solicitare puncte de vedere,
platforma
Seminar 3. SistemeSCM, CRM, BPM (2 ore)
dialog, aplicatii, analize,
Danubius
Seminar 4. Structura SGBD; instrumente de integrare în sistemul
comparații,
evaluare
cu
scopul
on-line
comunicaţional al organizaţiei (2 ore)
de
a
realiza
o
centrare
pe
Seminar 5.Utilizarea internet şi intranet pentru comunicare
student și pe rezultatele învățării
organizaţională.(2 ore)
Seminar 6. Elemente de management al reţelelor de calculatoare
(2 ore)
Seminar 7.Elemente de management al documentelor. (2 ore)
Bibliografie obligatorie selectivă:
 Ariton V., Fundamente ale tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, Ed. Did. şi Pedagogică, Bucureşti, 2004




Ariton V., Sisteme Informatice cu Baze de Date, ISBN(13): 978-973-7845-3-5, Editura Europlus, 2007.
Avornicului C., Avornicului M., Managementul şi proiectarea sistemelor informatice de gestiune, Ed.
Risoprint, Cluj-Napoca, 2010

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
Examinare orală

Cunoaşterea informaţiei predate la curs,
parcurgerea bibliografiei, frecvenţă,
realizare proiect de cercetare
10.5 Seminar / laborator
Participarea la dezbateri la seminar
Evaluare continuă
frecvenţă, elaborarea unor proiecte, teme
de casă, teste.
10.6 Standard minim de performanță
 cunoaşterea în proporţie de 50 % a informaţiei predate la curs;
 activitate la seminar de 50 %.
 realizarea şi prezentarea unui proiect adecvat tematicii disciplinei
10.4 Curs

Data completării
01 / 09 / 2019

Semnătura titularului de curs
Prof. univ. dr. ing.Viorel Ariton

Data avizării în departament
10 / 09 / 2019

10.3 Pondere din
nota finală
50%
50%

Semnătura titularului de seminar
Prof. univ. dr. ing. Viorel Ariton

Semnătura directorului de departament

FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii / Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităților de curs
2.3 Titularul activităților de seminar
2.4 Anul de studiu
II 2.5 Semestrul

Universitatea „DANUBIUS” din Galați
de Științe Economice
Finanțe și Administrarea Afacerilor
Finanțe
Masterat
Management financiar public și privat
Cercetare științifică
Conf. univ.dr. Alina Cristina Nuță
Lect. univ. dr. Rose-Marie Pușcaciu
IV 2.6 Tipul de evaluare
V 2.7 Regimul disciplinei2

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: curs
2
seminar
3.4 Total ore din planul de învățământ
42 din care: curs
28 seminar
3.7 Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activități ( participare sesiuni comunicări ştiinţifice, proiecte de cercetare ş.a.)
3.8 Total ore de studiu individual
33
3.9 Total ore pe semestru
75
3.10 Numărul de credite
3

1
14
ore
10
10
10
3
-

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

-

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

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

Competențe
profesionale

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

1
2

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă

Ob.

Competențe
transversale

CT1. Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiții de autonomie și de independență
profesională în domeniul disciplinei
CT3. Autocontrolul procesului de învățare, diagnoza nevoilor de formare, analiza reflexivă a propriei
activități profesionale

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

Obiectivul general al disciplinei „Cercetare si disertație” constă în
crearea bazei de cunoștințe in domeniul cercetării economice prin
studii teoretice si aplicative legate de tema de disertație aleasa de către
masterand pentru finalizarea studiilor. Unul din principalele obiective
ale cursului este integrarea studenților in activitatea de cercetare a
universității, în paralel cu dezvoltarea abilităților specifice activității de
cercetare, diseminare si valorizare a rezultatelor cercetării. Disciplina
răspunde nu numai unui interes ştiinţific dar şi unuia practic, fiind
prezentate principalele demersuri metodologice care conduc la
cunoaşterea ştiinţifică a fenomenului economic. Se are în vedere atât
construcţia teoretică, cât şi cercetarea empirică prin tehnici culegere a
datelor. Sunt abordate şi metode de analiză şi pregătire a deciziilor cât
şi tehnicile muncii intelectuale în vederea elaborării unei lucrări de
cercetare în domeniul ştiinţelor economice.
- cunoaşterea principiilor de baza si metodologiilor de prelevare,
selecție si sistematizare a datelor;
- crearea capacității de a interpreta situaţiile concrete si a le transforma
in baze de date;
- utilizarea adecvată a noţiunilor specifice ale cercetării bibliografice,
teoretice și cazuistice;
- identificarea situațiilor practice care necesită abordare și aprofundare
teoretică;
- dezvoltarea abilităților și capacității de a genera idei de proiecte din
bazele de date identificate în mediul economic si valorificarea
rezultatelor cercetării.

8. Conținuturi
8.1 Curs
Metode de predare
Observații
Curs 1 Obiectul şi problematica cercetării ştiinţifice in domeniul
economic; consideraţii generale (2 ore)
Prelegerea, explicaţia şi dialogul cu
Postarea
Curs 2 Planificarea procesului de cercetare științifică.
studenţii, printr-o prezentare
informatiilor de
Documentarea pentru cercetarea științifică (2 ore)
problematică sub aspect teoretic şi
specialitate si a
Curs 3 Cercetarea empirică, modalități de colectare a datelor (2
practico-aplicativ; expunere însoțită
cerintelor pe
ore)
de prezentare materiale didactice,
platforma Sakai.
Curs 4 Cercetarea cantitativă; metode de prelucrare și analiză a
analize cu caracter interactiv
datelor. (2 ore)
Curs 5 Elemente de bază ale cercetării calitative. Tehnici de
colectare, analiza si interpretare a datelor. (2 ore)
Curs 6 Structurarea cercetării și raportul de cercetare. (2 ore)
Curs 7 Rezultatele cercetării, fiabilitatea si validare în cercetare;
concluzii (2 ore)
Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi
1. Chelcea, Septimiu, Cum să redactăm o lucrare de licenţă, o teză de doctorat, un articol ştiinţific în domeniul ştiinţelor
socioumane, Comunicare.ro, Bucureşti, 2010
2. Constantinescu, N.N., Probleme ale metodologiei de cercetare în ştiinţa economică, Bucureşti, Ed. Economică, 1998
3. ***Universitatea Danubius Galați, Regulamente și metodologii, http://www.univ-danubius.ro/regulamente-simetodologii-studenti.html
Bibliografie de elaborare a cursului
1. Ardelean, Aurel – Evaluarea activităţii de cercetare ştiinţifică - Bucureşti, Editura C.H. Beck, 2006*
2. Caciuc, Leonora, Metodologia cercetării ştiinţifice, Eikon, Cluj-Napoca, 2012.
3. CĂPRĂRESCU, Gheorghiţa ş.a. Ghid pentru susţinerea lucrărilor de licenţă/disertaţie. Bucureşti: Editura
ProUniversitaria, 2008*
4. Chelcea, Septimiu, Cum să redactăm o lucrare de licenţă, o teză de doctorat, un articol ştiinţific în domeniul ştiinţelor

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

socioumane, Comunicare.ro, Bucureşti, 2010*
Chelcea, S., Inițiere în cercetarea sociologică, Buc., Ed. Comunicare.ro, 2004*
Constantinescu, N.N., Probleme ale metodologiei de cercetare în ştiinţa economică, Bucureşti, Ed. Economică, 1998*.
Duma, Maria – Cercetarea, industria, economia României şi conexiunile lor – Bucureşti, Editura ScientConsult/Agir,
2004*
Enăchescu, C.- Tratat de teoria cercetării ştiinţifice, Editura Polirom Iaşi, 2005.
Fischbein, E. – Dialectica metodelor în cercetarea ştiinţifică - Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1966*
MARINESCU, V. – Cercetarea în comunicare : metode şi tehnici - Bucureşti, C.H. Beck, 2009*
MCQUEEN, Ronald A. ş.a. - Metode de cercetare în ştiinţele sociale - Iaşi, Institutul European, 2006*
Popa, Nicoleta Laura (coord) ş.a. – Ghid pentru cercetarea educaţiei, Iaşi, Editura Polirom, 2011*
Popescu, Constantin, Ciucur, Dumitru, Răboacă, Gheorghe, Iovan, Daniela, Metodologia cercetării ştiinţifice economice,
Bucureşti, Ed. ASE, 2006.
ROȘCA, R. Elisabeta (coord.) ș.a. Statistica : disciplină științifică și metodă de cercetare în variate domenii. București,
Editura Economică, 2008*
Stoica, D. – Curs de metode bibliografice de cercetare – Iaşi, Al. I. Cuza, 2000*
Silverman D., Interpretarea datelor calitative, Editura Polirom, Iasi, 2004.
ȘTEFAN, I. - Concepte și metodologii de cercetare în științele sociale și politice , Galați, Editura Univ. Danubius, 2012,
2013*
Ţapoc, Vasile – Disertaţia ştiinţifică, Iaşi, Editura Şt. Lupaşcu, 2001*
Zaiţ, Dumitru, Spalanzani, Alin, Cercetarea în economie şi management. Repere epistemologice şi metodologice,
Bucureşti, Ed. Economică, 2006*.

20. COGITO : Revistă de cercetare științifică pluridisciplinară. București, Editura ProUniversitaria*
21. Surse
on-line,
documente
postate
pe
site-ul
www.univ-danubius.ro;
http://www.amfiteatrueconomic.ro/RepereAleCercetarii/Principii,repere%20ale%20cercetarii%20economice.pdf
.
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_laurea%C8%9Bilor_Premiului_Nobel#Premiul_Nobel_pentru_Economie, s.a.
(Notă:* în biblioteca UDG)
8.2 . Seminar / laborator
Metode de predare
Observații
T.1. Rolul informației în cercetarea teoretica si aplicativa.
Identificarea tipurilor de date necesare, identificarea surselor
Temele
acestor date, cunoașterea bazelor de date existente, colectarea
Prezentarea unui model, discutarea modului sunt
datelor necesare.- 2 ore
de realizare. Prezentarea unor teme de către postate pe
studenți
platforma
T.2. Formularea obiectivelor, a problemei de cercetare si a
Sakai
întrebărilor de cercetare. Stabilirea universului tematic al
lucrărilor științifice, aspecte teoretice şi metodologice specifice
temelor de cercetare. - 2 ore
T.3. Proiectarea unui studiu de caz intr-o organizație -2 ore
T.4. Metode de prelucrare a informațiilor cantitative -2 ore
T.5. Tehnici de colectare, analiza si interpretare a datelor
calitative, tehnici de validare – 2 ore
T.6. Elaborarea raportului de cercetare.– 2 ore
Prezentarea unui model de proiect de
cercetare, discutarea modului de elaborare
T.7. Metode și procedee de valorificarea a rezultatelor cercetării.
Pregătirea prezentărilor pentru susținerea publică a disertațiilor. – și prezentare publică. Verificarea
cunoștințelor, evaluare.
2 ore
Bibliografie obligatorie selectivă:
1.
Chelcea, Septimiu, Cum să redactăm o lucrare de licenţă, o teză de doctorat, un articol ştiinţific în domeniul
ştiinţelor socioumane, Comunicare.ro, Bucureşti, 2010
2.
Constantinescu, N.N., Probleme ale metodologiei de cercetare în ştiinţa economică, Bucureşti, Ed. Economică, 1998
3.
***Universitatea Danubius Galați, Regulamente și metodologii, http://www.univ-danubius.ro/regulamente-simetodologii-studenti.html
4.
Surse
on-line,
documente
postate
pe
site-ul
www.univ-danubius.ro;
http://www.amfiteatrueconomic.ro/RepereAleCercetarii/Principii,repere%20ale%20cercetarii%20economice.pdf
.
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_laurea%C8%9Bilor_Premiului_Nobel#Premiul_Nobel_pentru_Economie s.a.

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice,
asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Participarea la acțiuni comune și alte forme de comunicare (convenții de parteneriat, dialog, cursuri, comisii, practică de
specialitate etc.) cu reprezentanți ai mediului economico-social pentru identificarea unor probleme financiare de interes la
acest nivel, care să poată fi incluse în conținutul disciplinei si in elaborarea unor proiecte de cercetare.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.4 Curs

Cunoaşterea informaţiei predate la
curs, parcurgerea bibliografiei,

Prezentare, susținere proiect
științific.

10.3 Pondere
din nota finală
50%

frecvenţă, realizare proiect de
cercetare
Participarea la dezbateri la seminar
frecvenţă, elaborarea unor proiecte,
10.5 Seminar / laborator
teme de casă, teste, susținere
prezentare orală.
10.6 Standard minim de performanță
cunoaşterea în proporţie de 50 % a informaţiei predate la curs;
activitate la seminar de 50 %.

Data completării
01 / 09 / 2019

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

Data avizării în departament
10 / 09 / 2019

Evaluare continuă

50%

Semnătura titularului de seminar
Lect. univ. dr. Rose-Marie Pușcaciu

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

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

Universitatea „DANUBIUS” Galați
Științe Economice
Finanțe și Administrarea Afacerilor
FINANȚE
Masterat
MANAGEMENT FINANCIAR PUBLIC ȘI PRIVAT

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

Etică și integritate academică

Lect. univ.dr. Viorica Pușcaciu
Lect. univ.dr. Viorica Pușcaciu
I
2.6 Tipul de evaluare
E

2.7 Regimul disciplinei2

Obl.

3.1 Număr de ore pe săptămână
2
din care: 3.2 curs
1
3.3 seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de învățământ
28
din care: 3.5 curs
14 3.6 seminar / laborator
3.7 Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activități
3.8 Total ore de studiu individual
97
3.9 Total ore pe semestru
125
3.10 Numărul de credite
5

1
14
ore
30
30
20

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

2
15

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

nu este cazul
nu este cazul

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

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

Competențe
transversale

Competențe
profesionale

6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face parte
disciplina.)
C3. Utilizarea integrată a aparatului conceptual și metodologic, în condiții de informare incompletă, pentru a
rezolva probleme teoretice și practice noi
C5. Elaborare de proiecte profesionale și/sau de cercetare, utilizând inovativ un spectru variat de metode
cantitative și calitative în activitatea de audit și control în instituțiile publice și private

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
2

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă
1

7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

- 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.
- 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
Cursul 1. 2 ore
Prezentarea conceptelor de etică și integritate academică

Metode de predare

Observații

Cursul 2. 2 ore
Proprietatea intelectuală și dreptul de autor
Cursul 3. 2 ore
Efectele sociale ale încălcării principiilor de etică și
integritate academică
Utilizarea unor
Cursul 4. 2 ore
Expunere
însoțită
de
prezentare,
software
precum:
Implementarea în mediul universitar a procedurilor
cu
caracter
interactiv
Office,
Gretl,
privind etica și integritatea academică
Ephorus
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
Metode de predare
Observații
8.2 Seminar
T 1. 2 ore
Practici și dileme etice
T 2. 2 ore
Prezentarea unor subiecte
Redactarea unei lucrări ştiinţifice în conformitate cu
teoretice de interes, teme de
principiile eticii și integrității academice
studiu, bibliografie, sinteze,
Temele si cerintele sunt
T 3. 2 ore
exemplificari, studii de caz,
postate pe platforma
Cercetarea expermentala intr-un proiect de cercetare
solicitare puncte de vedere,
Danubius on-line
T 4. 2 ore
dialog, aplicatii, analize,
Implementarea în mediul universitar a principiilor
comparații, evaluare - cu scopul
eticii şi integrităţii academice
de a realiza o centrare pe student
T 5. 2 ore
și pe rezultatele învățării
Forme de încălcare a principiilor de etică și integritate
academică
T 6-7. 4 ore
2

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

Cunoaşterea și utilizarea adecvată a noţiunilor
specifice disciplinei, stăpânirea proceselor și a
fenomenelor caracteristice disciplinei.
Parcurgerea bibliografiei.
10.5 Seminar /
Frecvență, implicare activă în cadrul
laborator
seminariilor, dezbaterilor, întocmirea
proiectelor și a referatelor
10.6 Standard minim de performanță
- cunoaşterea în proporţie de 50 % a informaţiei predate la curs;
- activitate la seminar de 50 %.
10.4 Curs

Data completării
1.09.2019

10.2 Metode de evaluare
Examen oral

Evaluare continuă

10.3 Pondere
din nota finală
50%

50%

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

Lect. univ. dr. Pușcaciu Viorica

Lect. univ. dr. Pușcaciu Viorica

Data avizării în departament
10/09/2019

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

Universitatea „DANUBIUS” din Galați
de Științe Economice
Departamentul de Finanțe și Administarea Afacerilor
Finanțe
Master
Management financiar public și privat

Sisteme Financiar Contabile Comparate
Lect.univ. dr. Stoica Carmen
Lect. univ. dr. Stoica Carmen
I
2.6 Tipul de evaluare
E
2.7 Regimul disciplinei2

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: curs
2
seminar
3.4 Total ore din planul de învățământ
42 din care: 28 curs
28 14 seminar /
3.7 Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activități ( participare sesiuni comunicări ştiinţifice, proiecte de cercetare ş.a.)
3.8 Total ore de studiu individual
108
3.9 Total ore pe semestru
150
3.10 Numărul de credite
6

1
14
ore
40
36
20
0
2
10

4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum
4.2 de competențe
5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1 de desfășurare a cursului
5.2 de desfășurare a seminarului
/ laboratorului

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

Competențe
profesionale

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

1
2

C1. Cunoașterea aprofundată a ariei de specializare și în cadrul acesteia, a dezvoltărilor teoretice,
metodologice și practice specifice managementului financiar în instituții publice și private
C3. Utilizarea integrată a aparatului conceptual și metodologic, în condiții de informare incompletă,
pentru a rezolva probleme teoretice și practice noi
C4. Utilizarea nuanțată și pertinentă de criterii și metode de evaluare pentru a formula judecăți de
valoare și a fundamenta decizii constructive în activitatea financiară a instituțiilor publice și private
C5. Elaborare de proiecte profesionale și/sau de cercetare, utilizând inovativ un spectru variat de metode
cantitative și calitative în activitatea financiară a instituțiilor publice și private

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă

Ob.

Competențe
transversale

Nu este cazul

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

Obiectivul general al disciplinei.
Disciplina “Sisteme financiar contabile comparate” are ca scop
principal perfecţionarea pregătirii cursanţilor pe probleme specifice
activităţii financiar-contabile, conferind masteranzilor cunoştinţele
necesare formării unui specialist complex şi complet.
Cursul prezintă realităţile care marchează evoluţia sistemelor financiarcontabile naţionale şi convergenţa lor în plan internaţional. Este
realizată o abordare comparativă a evoluţiilor sistemelor financiare şi
contabile, în timp şi spaţiu, cursanților oferindu-li-se posibilitatea de a
extinde cercetarea şi a concluziona asupra soluţiilor optime.
Disciplina va familiariza masteranzii cu problematica asemănărilor şi
deosebirilor esenţiale dintre principalele sisteme financiar-contabile,
european-continental şi anglo-saxon care domină doctrina şi practica
financiar -contabilă contemporană. Studiile de caz, analizele
comparative şi simulările, fac obiectul seminariilor la aceasta
disciplină.
Ca obiective specifice, în sprijinul atingerii obiectivului principal sunt:
 înţelegerea şi familiarizarea cu noile principii şi concepte cu care
operează sistemele financiar contabile, în această etapă de armonizare
şi convergenţă a practicilor naţionale;
 cunoaşterea instrumentelor de lucru necesare pentru integrarea lor
în activitatea cotidiană şi pentru soluţionarea problemelor concrete cu
care se confruntă ca personal de specialitate sau ca manageri;
 posibilitatea de a pătrunde în universul construcţiei europene, în
acest domeniu extrem de vast şi complex al reflectării în evidenţa
contabilă a întregii activităţi derulate la nivel microeconomic, care
asigură comensurarea, sub aspect financiar, a eficienţei eforturilor
depuse;
 evaluarea şi monitorizarea continuă a orientărilor naţionale în
domeniul practicii financiare şi contabile, în comparaţie cu alte state
europene.

8. Conținuturi
8.1 Curs
Cap.1. PREMISE PRIVIND STUDIUL SISTEMELOR
CONTABILE COMPARATE – 4 ore
1.1 Reconsiderări istorice
1.2 Normalizarea contabilă în ţările Europei centrale
şi de est
1.3 Analiza diferenţelor naţionale privind limbajul
contabil
1.4 Aspecte ale contabilităţii româneşti.

Metode de predare

Observații

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

Cap.2. ANALIZA COMPARATIVĂ PRIVIND CADRELE
CONCEPTUALE ALE CONTABILITĂŢII - 6 ore
2.1 Cadrul contabil conceptual IASB
2.2 Cadrul contabil conceptual din SUA
2.2.1 Reconsiderări istorice
2.2.2 Cadrul contabil conceptual american
2.3 Cadrul contabil conceptual din Marea Britanie
2.3
2.3.1 Mediul care influenţează contabilitatea britanică
2.3.2 Cadrul contabil conceptual din Marea Britanie

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

Predarea
cunoştinţelor se
face în

Cap.3. ANALIZA COMPARATIVĂ A ELEMENTELOR
SEMNIFICATIVE PRIVIND CONTABILITĂŢILE ANGLOSAXONE - 6 ore
3.1. Reglementări privind întocmirea şi prezentarea situaţiilor
financiare
3.1.1. Prezentarea situaţiilor financiare în Marea Britanie
3.1.2. Prezentarea situaţiilor financiare în S.U.A.
3.2. Politici contabile privind recunoaşterea şi evaluarea
3.2.1. Politici privind recunoaşterea şi evaluarea în
contabilitatea britanică
3.2.2. Politici privind recunoaşterea şi evaluarea în
contabilitatea americană
Cap.4. PLANURILE CONTABILE ÎN UNELE ŢĂRI
EUROPENE -2 ore
4.1 Cadrul general
4.2 Planuri contabile europene

Cazul Germaniei

Cazul Franţei

Cazul Belgiei

Cazul Olandei

Cazul Italiei



Cazul Spaniei
4.3 Monism şi dualism în organizarea contabilităţii
Cap.5. GLOBALIZAREA ŞI EFECTELE SALE ASUPRA
NORMALIZĂRII CONTABILE EUROPENE - 6 ore
5.1 Efectele globalizării asupra raportării financiare
5.2 Evoluţia normalizării contabile la nivel european
5.2.1. Scurtă prezentare a Directivei a IV-a
5.2.2. Scurtă prezentare a Directivei a VII-a
5.2.3. Reglementarea IAS

-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 situaţiilorproblemă.

conformitate cu
strategiile
actuale, folosind
elemente
novatoare –
slide-uri,
platforma
Danubius online, dialog,
analize,
comparații,
exemplificări
s.a., cu scopul
de a realiza o
centrare pe
student și pe
rezultatele
învățării

- Descoperirea: redescoperirea
dirijată şi independentă,
descoperirea creativă,
descoperirea prin documentare,
descoperirea experimentală.

5.3. Contabilitatea IFRS/IAS

5.3.1. Bilanţul
5.3.2. Contul de profit şi pierdere
5.3.3. Situaţia modificării capitalurilor proprii
5.3.4. Situaţia fluxurilor de numerar
5.3.5. Politicile contabile şi alte note explicative

Cap.6. CONTABILITATEA MANAGERIALĂ:ASPECTE
COMPARATIVE - 2 ore
6.1 Identitatea şi conceptul de contabilitate managerială
6.2 Obiectivele şi elementele definitorii ale contabilităţii
manageriale
6.3 Concepţii de organizare a contabilităţii manageriale
6.4 Managementul şi calculaţia costurilor
Cap.7. ASPECTE COMPARATIVE PRIVIND AUDITUL -2
ore
7.1. Definire, rol şi forme
7.2. Evoluţia istorică a auditului
7.3. Reglementarea profesiei de auditor şi a activităţii de audit
7.4. Auditul în condiţiile globalizării
Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi
1.GAVRILA, S.P. – Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990 : practică - Bucureşti, Hamangiu, 2009
2. LAZĂR, Sebastian – Sisteme fiscale comparate – Bucureşti, Wolters Kluwer, 2010
3.GREUNING, Hennie Van ş.a. Standarde internaţionale de raportare financiară. Ediţia a VI-a. Bucureşti: Editura Irecson,
2011
5.CECCAR. Standardul profesional nr. 22 : misiunea de ex.aminare a contabilităţii, întocmirea, semnarea şi prezentarea
situaţiilor financiare : ghid de aplicare. Editura a 4-a rev. București: Editura CECCAR, 2011
6.CECCAR. Standardul profesional nr. 21 : misiunea de ţinere a contabilităţii, întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare :

ghid de aplicare. Editura a 4-a rev. București: Editura CECCAR, 2011
7.CECCAR. Standardul profesional nr. 37 : misiunea de evaluare a întreprinderii : ghid de aplicare. București: Editura
CECCAR, 2011
8.STUDIU comparativ între reglementările contabile din România (OMFP 3055/2009) și Standardul Internațional de
Raportare Financiară pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (IFRS pentru IMM). București: Editura CECCAR, 2010
9.Lepădatu, Gh.- Raportarea financiară în sec. XXI, : Standarde internaționale., București, Editura ProUniversitaria, 2013
10 STANDARDELE Româneşti de contabilitate şi raportare financiară : Editura 2010 – Bucureşti, Universul Juridic, 2009
11.LĂCRIȚĂ, G. N. ş.a. – Reglementări contabile conf. cu directivele europene - Bucureşti, Did. Si Pedagog. 2010
12.Legislaţia românească privind alinierea la IAS, 1991-2004
13.***Legea Contabilităţii nr.82/1991, republicată, M.Of. nr.48/14.01.2005
14.xxxx Ghid practic de aplicare a Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile
finanicare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, Editura CECCAR, Bucuresti, 2015
15.***; Reglementări contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţii economice Europene, aprobate prin OMFP
nr.3055/2009
16.***; Standardele internaţionale de raportare financiară (IFRS)
Ministerul Finanţelor Publice - „Ghid practic de aplicare a reglementărilor contabile conforme cu directivele europene
aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005”, EdituraIRECSON, Bucureşti, 2006;
17.*** „Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1.752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu
directivele europene”, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.080 din 30.11.2005;
18.*** publice nr. 1. 752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în
Monitorul Oficial nr. 994 din 13.12.2006;
19.*** Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.374/2007 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului
finanţelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în
Monitorul Oficial nr. 25 din 14.01.2008;
20.*** Revista Euroeconomica, Fac. de Ştiinţe Economice, Univ. „Danubius”, Galaţi, 2006-2012
21.xxxx OMFP nr. 470/2018 din 11 ianuarie 2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor
financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor
Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile publicat în Monitorul Oficial nr. 66 din 23
ianuarie 2018
Bibliografie de elaborare a cursului
1.Legislaţia românească privind alinierea la IAS, 1991-2004
2.Feleagă N., Sisteme contabile comparate, Editura Economică, Bucureşti, 1999-2000;
3.N. Feleagă (diverse lucrări), R. Neag, Reforma contabilităţii româneşti între modelele francez şi anglo-saxon, Ed.
Economică, Bucureşti, 2000
4.Feleagă N., Malciu L. - Politici şi opţiuni contabile. Fair Accounting versus Bad Accounting, Editura Economică, Bucureşti,
2002;
5.Tabără N., Horomnea E., Mircea M. C., Contabilitate internatională, Editura Tipo Moldova, 2009
6.Ristea M., Olimid L., Calu D.A., Sisteme contabile comparate Editura CECCAR, 2006
7.SITUAŢIILE FINANCIARE COMPARATE. CONVERGENŢĂ VERSUS DIVERGENŢĂ Analele Universităţii
“Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 3/2010
8.Alan D. Roberts, Consideraţii privind evoluţia reformei româneşti, Revista „Contabilitatea, Expertiza şi Auditul Afacerilor,
nr. 1/ianuarie 2002. Traducere de D. Calu şi I. Ionaşcu
9.Hennie van Greuning – Standarde internaţionale de raportare financiară, Ghid practic, Ediţie revizuită 2007, Editura Irecson,
Bucureşti, 2007.
10.Ristea M., Jianu I., Jianu I. (2010) “Experienţa României în aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară
şi a Standardelor Internaţionale de Contabilitate pentru sectorul public”, Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative 1
(25)/2010
11.CONTABILITATE MANAGERIALĂ 2016-2017 –
https://econ.ubbcluj.ro/.../Contab%20Manageriala%20-%20Suport%20de%20curs%20
12.OMFP 1198/2015 pentru modificarea si completarea unor reglementari conrtabile publicat in MO partea I nr.759 din 12
octombrie 2015
13.GAVRILA, S.P. – Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990 : practică - Bucureşti, Hamangiu, 2009
14.LAZĂR, Sebastian – Sisteme fiscale comparate – Bucureşti, Wolters Kluwer, 2010
15.GREUNING, Hennie Van ş.a. Standarde internaţionale de raportare financiară. Ediţia a VI-a. Bucureşti: Editura Irecson,
2011
16.CECCAR. Standardul profesional nr. 22 : misiunea de ex.aminare a contabilităţii, întocmirea, semnarea şi prezentarea
situaţiilor financiare : ghid de aplicare. Editura a 4-a rev. București: Editura CECCAR, 2011
17.CECCAR. Standardul profesional nr. 21 : misiunea de ţinere a contabilităţii, întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare
: ghid de aplicare. Editura a 4-a rev. București: Editura CECCAR, 2011
18.CECCAR. Standardul profesional nr. 37 : misiunea de evaluare a întreprinderii : ghid de aplicare. București: Editura
CECCAR, 2011
19.STUDIU comparativ între reglementările contabile din România (OMFP 3055/2009) și Standardul Internațional de
Raportare Financiară pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (IFRS pentru IMM). București: Editura CECCAR, 2010
20.Lepădatu, Gh.- Raportarea financiară în sec. XXI, : Standarde internaționale., București, Editura ProUniversitaria, 2013
21 STANDARDELE Româneşti de contabilitate şi raportare financiară : Editura 2010 – Bucureşti, Universul Juridic, 2009
22.LĂCRIȚĂ, G. N. ş.a. – Reglementări contabile conf. cu directivele europene - Bucureşti, Did. Si Pedagog. 2010
23.***; Legea Contabilităţii nr.82/1991, republicată, M.Of. nr.48/14.01.2005

24.xxxx Ghid practic de aplicare a Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile
finanicare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, Editura CECCAR, Bucuresti, 2015
25.xxxx Manualul de Reglementări Internaţionale de Control al Calităţii, Audit, Revizuire, Alte Servicii de Asigurare şi
Servicii Conexe, Ediția 2017
26.***; Reglementări contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţii economice Europene, aprobate prin OMFP
nr.3055/2009
27.***; Standardele internaţionale de raportare financiară (IFRS)
Ministerul Finanţelor Publice - „Ghid practic de aplicare a reglementărilor contabile conforme cu directivele europene
aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005”, EdituraIRECSON, Bucureşti, 2006;
28.*** EVOLUŢIA CONTABILITĂŢII ROMÂNEŞTI DUPĂ 1989 – REPERE CRONOLOGICE
29.*** „Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1.752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu
directivele europene”, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.080 din 30.11.2005;
30.*** Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.001/2006 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului
finanţelor publice nr. 1. 752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în
Monitorul Oficial nr. 994 din 13.12.2006;
31.*** Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.374/2007 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului
finanţelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în
Monitorul Oficial nr. 25 din 14.01.2008;
32.*** Revista Euroeconomica, Fac. de Ştiinţe Economice, Univ. „Danubius”, Galaţi, 2006-2012
33.xxxx OMFP nr. 470/2018 din 11 ianuarie 2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor
financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor
Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile publicat în Monitorul Oficial nr. 66 din 23
ianuarie 2018
34.*** Surse on-line
35.*** Note de curs
8.2 . Seminar / laborator
Metode de predare
Observații
T.1. Evoluţii în contabilitatea din ţările Europei centrale şi de
Prezentarea unui model, discutarea modului
Temele
de realizare. Prezentarea unor teme de către
sunt
Est. Sistemul financiar din România şi comparaţii
studenți, evaluare
postate pe
europene; cerinţele armonizării cu practicile Uniunii
platforma
Europene – 2 ore
Sakai
T.2. Aspecte conceptuale tratate de cele trei cadre generale:
Cadrul contabil IASB, Cadrul contabil FASB, Cadrul contabil
ASB - 2 ore
T.3. Elemente semnificative privind contabilităţile anglo-saxone
- 4 ore

Prezentarea unui model, discutarea modului
de realizare. Prezentarea unor teme de către
studenți, evaluare.
Prezentarea unui model, discutarea modului
de realizare.

T.4. Planuri contabile europene. Contabilitatea IFRS/IAS - 2
ore

Prezentarea unui model, discutarea modului
de realizare. Prezentarea unor teme de către
studenți, evaluare.
Prezentarea unui model, discutarea modului
de realizare. Prezentarea unor teme de către
studenți, evaluare
Prezentarea unui model, discutarea modului
de realizare. Prezentarea unor teme de către
studenți, evaluare

T.5. Aspecte comparative privind contabilitatea managerială - 2
ore
T.6 Reglementarea profesiei de auditor şi activităţii de audit în
Marea Britanie, SUA, Franţa şi România - 2 ore

Bibliografie obligatorie selectivă:
1.GAVRILA, S.P. – Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990 : practică - Bucureşti, Hamangiu, 2009
2.LAZĂR, Sebastian – Sisteme fiscale comparate – Bucureşti, Wolters Kluwer, 2010
3.GREUNING, Hennie Van ş.a. Standarde internaţionale de raportare financiară. Ediţia a VI-a. Bucureşti: Editura Irecson, 2011
5.CECCAR. Standardul profesional nr. 22 : misiunea de ex.aminare a contabilităţii, întocmirea, semnarea şi prezentarea situaţiilor
financiare : ghid de aplicare. Editura a 4-a rev. București: Editura CECCAR, 2011
6.CECCAR. Standardul profesional nr. 21 : misiunea de ţinere a contabilităţii, întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare : ghid de
aplicare. Editura a 4-a rev. București: Editura CECCAR, 2011
7.CECCAR. Standardul profesional nr. 37 : misiunea de evaluare a întreprinderii : ghid de aplicare. București: Editura CECCAR,
2011
8.STUDIU comparativ între reglementările contabile din România (OMFP 3055/2009) și Standardul Internațional de Raportare
Financiară pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (IFRS pentru IMM). București: Editura CECCAR, 2010
9.Lepădatu, Gh.- Raportarea financiară în sec. XXI, : Standarde internaționale., București, Editura ProUniversitaria, 2013
10 STANDARDELE Româneşti de contabilitate şi raportare financiară : Editura 2010 – Bucureşti, Universul Juridic, 2009
11.LĂCRIȚĂ, G. N. ş.a. – Reglementări contabile conf. cu directivele europene - Bucureşti, Did. Si Pedagog. 2010
11.Feleagă N., Sisteme contabile comparate, Editura Economică, Bucureşti, 1999-2000;
12.Tabără N., Horomnea E., Mircea M. C., Contabilitate internatională, Editura Tipo Moldova, 2009
13.Ristea M., Olimid L., Calu D.A., Sisteme contabile comparate Editura CECCAR, 2006
14.Legislaţia românească privind alinierea la IAS, 1991-2004

15.***; Legea Contabilităţii nr.82/1991, republicată, M.Of. nr.48/14.01.2005
16.xxxx Ghid practic de aplicare a Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile finanicare
anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, Editura CECCAR, Bucuresti, 2015
17.xxxx Manualul de Reglementări Internaţionale de Control al Calităţii, Audit, Revizuire, Alte Servicii de Asigurare şi Servicii
Conexe, Ediția 2017
18.***; Reglementări contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţii economice Europene, aprobate prin OMFP nr.3055/2009
19.***; Standardele internaţionale de raportare financiară (IFRS)
Ministerul Finanţelor Publice - „Ghid practic de aplicare a reglementărilor contabile conforme cu directivele europene aprobate prin
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005”, EdituraIRECSON, Bucureşti, 2006;
20.*** „Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1.752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele
europene”, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.080 din 30.11.2005;
21.*** Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.001/2006 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor
publice nr. 1. 752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial nr.
994 din 13.12.2006;
22.*** Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.374/2007 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor
publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial nr.
25 din 14.01.2008;
23.*** Revista Euroeconomica, Fac. de Ştiinţe Economice, Univ. „Danubius”, Galaţi, 2006-2012
24.xxxx OMFP nr. 470/2018 din 11 ianuarie 2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare
anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și
pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile publicat în Monitorul Oficial nr. 66 din 23 ianuarie 2018
15. *** Surse on-line.

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice,
asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se predă în alte centre universitare din țară și din
străinătate. Pentru o mai bună adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei vor avea loc întalniri
atât cu reprezentaţi ai mediului de afaceri, cu experți contabili, cât și cu alte categorii specialiști.
10. Evaluare
10.2 Metode de
10.3 Pondere
Tip activitate
10.1 Criterii de evaluare
evaluare
din nota finală
10.4 Curs
Cunoaşterea informaţiei predate la curs,
Examen oral.
50%
parcurgerea bibliografiei, frecvenţă.
10.5 Seminar / laborator
Participarea la dezbateri la seminar frecvenţă, Evaluare
50%
elaborarea unor referate, teme de casă, teste.
continuă
10.6 Standard minim de performanță
cunoaşterea în proporţie de 50 % a informaţiei predate la curs;
activitate la seminar de 50 %.
Data întocmirii: 01.09.2019
Semnătura titularului de curs
Lector univ.dr. Stoica Carmen
Data avizării în departament
10 / 09 / 2019

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

FIȘA DISCIPLINEI

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

Universitatea „DANUBIUS” din Galați
Științe Economice
Finante și Administarea afacerilor
Finanțe
Masterat
Management Financiar Public și Privat IF

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

Management strategic al administratiei publice
Lect. univ.dr. Panaitescu Manuela
Lect. univ.dr. Chiru Gheorghe
I
2.6 Tipul de evaluare
Ex 2.7 Regimul disciplinei2

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
2
din care: curs
1
seminar
3.4 Total ore din planul de învățământ
28 din care: curs
14 seminar
3.7 Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activități ( participare sesiuni comunicări ştiinţifice, proiecte de cercetare ş.a.)
3.8 Total ore de studiu individual
122
3.9 Total ore pe semestru
150
3.10 Numărul de credite
6

1
14
ore
30
40
40
2
10

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

Nu este cazul
Nu este cazul

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




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

Competențe
transversale

Competențe
profesionale

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

1
2

C2. Planificarea, organizarea, coordonarea și controlul activității financiare în instituții publice și
private
C3. Utilizarea integrată a aparatului conceptual și metodologic, în condiții de informare incompletă,
pentru a rezolva probleme teoretice și practice noi
C4. Utilizarea nuanțată și pertinentă de criterii și metode de evaluare pentru a formula judecăți de
valoare și a fundamenta decizii constructive în activitatea financiară a instituțiilor publice și private
C5. Elaborare de proiecte profesionale și/sau de cercetare, utilizând inovativ un spectru variat de metode
cantitative și calitative în activitatea financiară a instituțiilor publice și private
CT1. Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiții de autonomie și de independență
profesională în domeniul managementului financiar public și privat
CT2. Asumarea unor roluri/funcții de conducere a activității grupurilor profesionale sau a unor instituții
privind managementul activității financiare

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă

Obl.

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

Obiectivul general al disciplinei este însușirea cunoaşterea noţiunilor
specifice de baza ale teoriei și practicii cercetării științifice în general și în
special din domeniul economic și managementui strategic;
- cunoasterea principiilor de baza ale managementului strategic
- crearea capacității de a interpreta situaţiile concrete si de a le transforma in
stategii adaptate organizatiei;
- utilizarea adecvată a noţiunilor specifice ale cercetării bibliografice, teoretice
și cazuistice;
- identificarea situațiilor practice care necesită abordare și aprofundare
teoretică ;
- dezvoltarea abilităților și capacității de a genera idei de proiecte din bazele de
date identificate în organizatii;

8. Conținuturi
8.1 Curs
1. Management aplicat in administratia publica.

Metode de predare

Observații

Expunere însoțită de prezentare
diapozitive, cu caracter
interactiv.

Postarea cursului pe
platforma Sakai.

Concepte de baza ale managementului strategic - 2 ore
2. Analiza situatiei strategice. Viziunea strategica, misiune
si obiective - 2 ore
3. Analiza alternativelor strategice – 2 ore
4. Particularitati ale sistemului decizional ale

managementului public -2 ore
5. Metode si tehnici utilizate in managementul public -2

ore
6. Particularitati ale managementului strategic in domeniul
resurselor umane in administratia publica - 2 ore
7. Analiza comparativa in domeniul managementului
strategic intre Romania si tarile Uniunii Europene - 2 ore
Bibliografie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ciobanu I., Management strategic, Ed.Polirom, Iasi, 1998.
Hinţea C. E., Management și Leadership în organizații publice, 2012
Mehedinti I., Managemetul colectivitatilor locale, Ed.Milenium Galati, 2003.
Nistorescu T., Sitnikov C., Management strategic, Ed.Sitech, Craiova, 2003.
Parlogi A.si colab., Managementul administratiei publice locale, Ed.Economica, Bucuresti, 1999.
Pierre D., Service publique et libertes public, RFDA, Paris, 1985.
Plumb I., Managementul - teorie si practica, Ed.ASE, Bucuresti, 2000.

8.2 . Seminar
T.1. Aplicatie practica privind modul de utilizare a

functiilor managementului. Munca de grup pe diverse
entitati ale administratiei publice. Realizarea strategiei pe
nivele ierarhice – 2 ore
T.2. Analiza mediului intern.Stabilirea surselor de
informatii strategice – 2 ore
T.3. Stabilirea misiunii și viziunii. Stabilirea obiectivelor
generale pe tipuri de nivele ierarhice - 2 ore
T.4. Realizarea unui buget de venituri si cheltuieli pe tipuri
de nivele ierarhice. Planul strategic, pasii de lucru,
proceduri scrise - 2 ore
T.5 Sistemul decizional, exemple de tipuri de decizii
utilizate in administratia publica - 2 ore
T.6. Sistemul resurselor umane, factor decisiv in realizarea
strategiei alese. Studiu de caz privind: recrutarea,
promovarea, selectia, motivarea si incetarea raporturilor de
munca -2 ore

Metode de predare

Observații

Prezentarea unui model, discutarea modului
de realizare. Prezentarea unor teme de către
studenți, evaluare

Temele
sunt
postate pe
platforma
Sakai

T.7. Discutarea temelor de cercetare - 2 ore
Bibliografie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ciobanu I., Management strategic, Ed.Polirom, Iasi, 1998.
Hinţea C. E., Management și Leadership în organizații publice, 2012
Mehedinti I., Managemetul colectivitatilor locale, Ed.Milenium Galati, 2003.
Nistorescu T., Sitnikov C., Management strategic, Ed.Sitech, Craiova, 2003.
Parlogi A.si colab., Managementul administratiei publice locale, Ed.Economica, Bucuresti, 1999.
Pierre D., Service publique et libertes public, RFDA, Paris, 1985.
Plumb I., Managementul - teorie si practica, Ed.ASE,Bucuresti, 2000.

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice,
asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se predă în alte centre universitare din țară și din
străinătate. Pentru o mai bună adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei vor avea loc întalniri
atât cu reprezentaţi ai mediului de afaceri, cu experți contabili, cât și cu alte categorii de specialiști din domeniul
public si privat.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Cunoaşterea informaţiei predate la
Examen oral
curs, parcurgerea bibliografiei,
Referat științific
frecvenţă.
10.5 Seminar /
Participarea la dezbateri la seminar
Evaluare continuă
laborator
frecvenţă, elaborarea unor referate,
teme de casă, teste.
10.6 Standard minim de performanță
- cunoaşterea în proporţie de 50 % a informaţiei predate la curs;
- activitate la seminar de 50 %.
10.4 Curs

Data completării
1/09/ 2019

Semnătura titularului de curs
Lect. univ.dr. Panaitescu Manuela

Data avizării în departament
10 / 09 / 2019

10.3 Pondere
din nota finală
50%
50%

Semnătura titularului de seminar
Lect. univ.dr. Chiru Gheorghe

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

FIȘA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii / Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităților de curs
2.3 Titularul activităților de seminar
2.4 Anul de studiu
I 2.5 Semestrul

Universitatea „DANUBIUS” din Galați
de Științe Economice
Finante și administarea afacerilor
Finante
Masterat
Management financiar public si privat

POLITICI PUBLICE EUROPENE
Lector univ. dr.ec. Luminita-Maria FILIP
Lector univ.dr.ec. Luminita-Maria FILIP
I
2.6 Tipul de evaluare
E 1 2.7 Regimul disciplinei2

Oblig.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
2
din care: 2 curs
2 seminar
3.4 Total ore din planul de
56
din care: 28 curs
28 seminar /
învățământ
3.7 Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activități ( participare sesiuni comunicări ştiinţifice, proiecte de cercetare ş.a.)
3.8 Total ore de studiu individual
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

Nu este cazul
Nu este cazul

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

Competențe
profesionale

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

1
2

C1. Cunoașterea aprofundată a ariei de specializare și în cadrul acesteia, a dezvoltărilor teoretice,
metodologice și practice specifice managementului financiar în instituții publice și private
C3. Utilizarea integrată a aparatului conceptual și metodologic, în condiții de informare incompletă,
pentru a rezolva probleme teoretice și practice noi
C4. Utilizarea nuanțată și pertinentă de criterii și metode de evaluare pentru a formula judecăți de
valoare și a fundamenta decizii constructive în activitatea financiară a instituțiilor publice și private
C5. Elaborare de proiecte profesionale și/sau de cercetare, utilizând inovativ un spectru variat de metode
cantitative și calitative în activitatea financiară a instituțiilor publice și private

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă

ore
60
30
30
8
8
8

Competențe
transversale

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

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

7.2 Obiectivele specifice

Inducerea ideilor de apartenență europeană și de coeziune socioeconomică. Tratarea problemelor socio-economice la nivel national și
supranațional. Integrarea studenților în comunitatea europeană și
orientarea gândirii lor într-o manieră globală și dinamică.
Inducerea ideilor de apartenență europeană și de coeziune socioeconomică. Tratarea problemelor socio-economice la nivel national și
supranațional. Integrarea studenților în comunitatea europeană și
orientarea gândirii lor într-o manieră globală și dinamică.

8. Conținuturi
8.1 Curs
Cap.1. IMPACTUL BUGETULUI U.E. ASUPRA
POLITICILOR PUBLICE 4 ore
1.
Considerente generale
2.
Actorii implicați în politicile publice
3.
Abordări științifice ale politicilor publice
4. Conceptul de buget european
5. Bugetul U.E. pe orizontul 2007-2013
Cap.2. POLITICA ÎN DOMENIUL CONCURENŢEI 4 ore
1.
Eficienţa relativă a concurenţei şi monopolurile
2.
Politica comunitară în domeniul concurenţei
3.
Politica comunitară în domeniul concurenţei şi
fuziunile de firme
4.
Conexiunea dintre politica concurenţială comunitară şi
cea din Regatul Unit
5.
Politica concurențială din România
6.
Concluzii.
Cap.3. POLITICA INDUSTRIALĂ 4 ore
1. Necesitatea unei politici industriale la nivel comunitar
2. Categorii de politici industriale
3. Tratatele Uniunii Europene şi politica industrială
4. Competitivitatea şi politica industrială a Uniunii Europene
5. Politica industrială de promovare a I.M.M.-urilor
6. Politica de promovare a sectoarelor favorizate
7. Politica de promovare a inovaţiei
8. Politicile industriale sectoriale
9. Politica industrială a României
10. Concluzii
Cap.4. POLITICILE AGRICOLĂ ŞI ÎN DOMENIUL
PESCUITULUI 4 ore
1. Caracteristicile Politicii Agricole Comunitare
2. Stadiul actual al P.A.C.
3. Finanţarea Politicii Agricole Comunitare
4. Politica agricolă a României
5. Dezvoltarea politicilor privind pescuitul la nivelul statelor
membre U.E.
6. Politica pescuitului în România
7. Concluzii
Cap.5. POLITICA ÎN DOMENIUL MEDIULUI 4 ore
1. Necesitatea unei politici comune în domeniul mediului
2. Evoluţia politicii de mediu a Uniunii Europene
3. Legislaţia Uniunii Europene în domeniul mediului
4. Structuri instituţionalizate ale politicii de mediu a Uniunii
Europene
5. Instrumentele de implementare a politicii comunitare de mediu

Metode de predare
Expunere însoțită de prezentare
diapozitive, cu caracter interactiv.

Observații
Postarea cursului
,,in integrum” pe
platforma Sakai.

Expunere însoțită de prezentare
diapozitive, cu caracter interactiv.

Postarea cursului
,,in integrum” pe
platforma Sakai.

Expunere însoțită de prezentare
diapozitive, cu caracter interactiv.

Postarea cursului
,,in integrum” pe
platforma Sakai.

Expunere însoțită de prezentare
diapozitive, cu caracter interactiv.

Postarea cursului
,,in integrum” pe
platforma Sakai.

Expunere însoțită de prezentare
diapozitive, cu caracter interactiv.

Postarea cursului
,,in integrum” pe
platforma Sakai.

6. Opinii pro şi contra politicii de mediu a Uniunii Europene
7. Politica de mediu în România
8. Politica de mediu din România
9. Concluzii
Cap.6. POLITICA ÎN DOMENIUL TRANSPORTURILOR 4
ore
1. Evoluţia politicii de transport
2. Instituţiile europene şi obiectivele politicii de transport
3. Transporturile feroviare
4. Transporturile combinate
5. Transporturile rutiere de mărfuri
6. Transporturile navale pe apele interioare
7. Transporturile aeriene
8. Transporturile maritime
9. Politica transporturilor în România
10. Concluzii
Cap 7. POLITICILE SOCIALĂ ŞI REGIONALĂ 4 ore
1. Piaţa europeană a factorului muncă
2. Tratatul de la Roma şi consecinţele sale
3. Conţinutul politicii sociale actuale a Uniunii Europene
4. Strategiile şi instrumentele de implementare ale politicii
sociale europene
5. Provocările actuale ale politicii sociale europene
6. Politica socială în România
7. Disparităţile economice regionale din cadrul Uniunii Europene
8. Evoluţia politicii regionale a U.E.
9. Fondul European de Dezvoltare Regională
10.Strategia și politica regională în România

Expunere însoțită de prezentare
diapozitive, cu caracter interactiv.

Postarea cursului
,,in integrum” pe
platforma Sakai.

Expunere însoțită de prezentare
diapozitive, cu caracter interactiv.

Postarea cursului
,,in integrum” pe
platforma Sakai.

Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi
1. Filip Luminiţa Maria - “Politici publice europene - Curs universitar”, Ed. Zigotto, Galaţi, 2018
Bibliografie de elaborare a cursului
1. Birkland Th. A., An Introduction to the Policy Process, M.E. Sharpe, London, 2005.
2. Cochran Ch. L., Malone Eloise F., Public policy, Viva Books Private Limited, 2007.
3. Colebatch H. K., Policy, Open University Press, Buckingham, 1998.
4. Dye Th. R., Understanding Public Policy, Prentice Hall, 2007.
5. European Commission, European Economic Forecast, in European Economy, no.1, Brussels, 2011.
6. Gavas Mikaela, Financing European development cooperation: the Financial Perspectives 2014-2020, Overseas
Development Institute, London, 2010.
7. Ionescu V.R., Marchis G. (2007), Uniunea Europeană-prezent și perspective, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti.
8. Ionescu V.R. (2010), Mediul de afaceri european, GUP, Galați.
9. Ionescu R.; Marchis G. (2012), The global crisis’ impact over EU public policies, LAP LAMBERT Academic
Publishing, Saarbrücken, Germany.
10. 10. Filip Luminiţa Maria - “Politici publice europene - Curs universitar”, Ed. Zigotto, Galaţi, 2018
8.2 . Seminar / laborator
Metode de predare
Observații
T.1. Bugetul României şi criza globală 4 ore
Prezentarea unui model, discutarea modului Temele
de realizare. Prezentarea unor teme de către sunt
studenți, evaluare
postate pe
platforma
Sakai
T.2. Dominaţia individuală şi dominaţia colectivă (studii de caz)
Prezentarea unui model, discutarea modului Temele
4 ore
de realizare. Prezentarea unor teme de către sunt
studenți, evaluare.
postate pe
platforma
Sakai
T.3. Politica industrială în contextul crizei globale 4 ore
Prezentarea unui model, discutarea modului
de realizare.
T.4. Politica agricolă și relansarea economică 4 ore
Prezentarea unui model, discutarea modului Temele
de realizare. Prezentarea unor teme de către sunt
studenți, evaluare.
postate pe
platforma
Sakai
Prezentarea unui model, discutarea modului Temele
T.5. Politica de mediu restricție sau stimul pentru
de realizare. Prezentarea unor teme de către sunt
dezvoltare
studenți, evaluare
postate pe
4 ore

platforma
Sakai

T.6. Infrastructura – element al susţinerii procesului de catching
up
4 ore

Prezentarea unui model, discutarea modului
de realizare. Prezentarea unor teme de către
studenți, evaluare

T.7. Politica socială în contextul crizei globale 4 ore

Prezentarea unui model de proiect de
cercetare, discutarea modului de elaborare,
procedurile de aplicare și de accesare a
fondurilor. Verificarea cunoștințelor.

Bibliografie obligatorie selectivă:
1. Ionescu V.R., Marchis G. (2007), Uniunea Europeană-prezent și perspective, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti.
2. Ionescu V.R. (2010), Mediul de afaceri european, GUP, Galați.
3. Ionescu R.; Marchis G. (2012), The global crisis’ impact over EU public policies, LAP LAMBERT Academic
Publishing, Saarbrücken, Germany.
4. Filip Luminiţa Maria - “Politici publice europene - Curs universitar”, Ed. Zigotto, Galaţi, 2018

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice,
asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu 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 cu reprezentaţi ai mediului de
afaceri, cât și cu alte categorii de specialiști din domeniul public si privat, participari la acțiuni comune (convenții de
parteneriat, dialog, cursuri, practică de specialitate etc.) vizand 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

Cunoaşterea informaţiei predate la
Examen oral constand in
curs, parcurgerea bibliografiei,
prezentare si susținere referat
frecvenţă.
științific.
10.5 Seminar / laborator
Participarea la dezbateri la seminar
Evaluare continuă
frecvenţă, elaborarea unor referate,
teme de casă, teste.
10.6 Standard minim de performanță
cunoaşterea în proporţie de 50 % a informaţiei predate la curs;
activitate la seminar de 50 %.

10.3 Pondere
din nota finală

10.4 Curs

Data: 1.09.2019
Semnătura titularului de curs
Lector univ.dr. Filip Luminita-Maria

Semnătura titularului de seminar
Lector univ.dr. Filip Luminita-Maria

Data avizării în departament
10.09.2019

Semnătura directorului de departament
Lect. univ.dr.Puscaciu Rose-Marie

50%
50%

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

Universitatea „DANUBIUS” Galați
ŞTIINŢE ECONOMICE
Finanțe și Administrarea Afacerilor
Finanțe
Masterat
Management financiar public și privat IF

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

Managementul portofoliilor publice și private
Lect.univ.dr. Chiru Gheorghe
Lect.univ.dr. Chiru Gheorghe
I
2.6 Tipul de
Examen 2.7 Regimul
evaluare
disciplinei2

Domeniu/
Opț.

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
3.4 Total ore din planul de învățământ
42
din care: 3.5 curs
14 3.6 seminar / laborator
3.7 Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activități
3.8 Total ore de studiu individual
83
3.9 Total ore pe semestru
125
3.10 Numărul de credite
5

2
28
ore
30
30
20
3
-

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

-

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

-

Competențe
profesionale

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

1
2

C2. Planificarea, organizarea, coordonarea și controlul activității financiare în instituții publice și private
C3. Utilizarea integrată a aparatului conceptual și metodologic, în condiții de informare incompletă, pentru a
rezolva probleme teoretice și practice noi
C4. Utilizarea nuanțată și pertinentă de criterii și metode de evaluare pentru a formula judecăți de valoare și a
fundamenta decizii constructive în activitatea financiară a instituțiilor publice și private
C5. Elaborare de proiecte profesionale și/sau de cercetare, utilizând inovativ un spectru variat de metode
cantitative și calitative în activitatea financiară a instituțiilor publice și private

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă
1

Competențe
transversale

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

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

Obiectivul general al disciplinei este însușirea cunoaşterea noţiunilor
specifice de bază ale teoriei și practicii cercetării științifice în general și în
special din domeniul economic și management:
- cunoaşterea structurii şi mecanismelor pieţei financiare;
- cunoaşterea noţiunilor de matematici financiare necesare în efectuarea
calculelor de actualizare;
- cunoaşterea manierei de fundamentare a unui portofoliu optim;
- explicarea metodelor de reducere a riscului agregat;
- explicarea modelelor teoretice de analiză a pieţelor financiare;
- înțelegerea modului de evaluare a performanțelor unui portofoliu;
- înţelegerea mecanismelor de gestionare a diferitelor categorii de fonduri de
investiţii.
Ca obiective specifice, în sprijinul atingerii obiectivului principal sunt:
- cunoaşterea principiilor de baza si metodologiilor de prelevare, selecție si
sistematizare a datelor;
- crearea capacității de a interpreta situaţiile concrete si a le transforma in
baze de date;
- utilizarea adecvată a noţiunilor specifice ale cercetării bibliografice,
teoretice și cazuistice;
- identificarea situațiilor practice care necesită abordare și aprofundare
teoretică ;
- dezvoltarea abilităților și capacității de a genera idei de proiecte din bazele
de date identificate în mediu.

8. Conținuturi
8.1 Curs
Curs 1. Piața financiară – definiție, rol și funcții
Curs 2. Modele de analiză a riscului și rentabilității
plasamentelor financiare:
1. Modelul de piață SIM și măsurarea riscului
nediversificabil
2. Utilizarea practică a modelului de piață în selecția
unui portofoliu
Curs 3. Modele de analiză a riscului și rentabilității
plasamentelor financiare:
3. Modelul Capital Asset Pricing (CAPM) și
folosirea sa în configurarea unui portofoliu
performant
4. Modelul Arbitrage Pricing Theory (APT)
5. Limite ale modelelor de analiză financiară.
Curs 4. Selecția unui portofoliu performant:
1. Elemente statistice și limitele acestora în selecția
activelor financiare
2. 2.Problema frontierei eficiente în optimizarea
portofoliilor
Curs 5. Evaluarea performanțelor portofoliilor:
1. Evaluarea “clasică” a eficienței portofoliilor
Curs 6. Evaluarea performanțelor portofoliilor:
2. Utilizarea modelelor multifactoriale în aprecierea
performanței portofoliilor.

Metode de predare
Expunere însoțită de prezentare
power-point,
cu
caracter
interactiv.
Expunere însoțită de prezentare
power-point,
cu
caracter
interactiv.

Observații

Expunere însoțită de prezentare
power-point,
cu
caracter
interactiv.

2 ore

Expunere însoțită de prezentare
power-point,
cu
caracter
interactiv.

2 ore

Expunere însoțită de prezentare
power-point,
cu
caracter
interactiv.
Expunere însoțită de prezentare
power-point,
cu
caracter
interactiv.

2 ore

2 ore
2 ore

2 ore

2

Curs 7. Organismele de plasament fără personalitate
juridică

Expunere însoțită de prezentare
power-point,
cu
caracter
interactiv.

2 ore

Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi
1. Suport de studiu disponibil pe platforma Danubius Online
2. Anghel, M. G., Modele de gestiune și analiză a portofoliilor, Editura Economică, București, 2013
3. Moise, E., Îndrumar pentru seminar și lucrări aplicative: Investiții străine directe, Editura Victor, București,
2005
4. Paul H.,Weston F.,Brigham E.,Finanţe manageriale,Editura Economică, Bucureşti,1994
5. Stoica, V. ; Ionescu, E.; Negru, T. Piețe financiare: Probleme rezolvate; Răspunsuri; Teste grilă; Sinteze;
Piața de capital, gestiunea portofoliilor și piața asigurărilor, Editura Fundației România de Mâine, București,
2006
6. Vintilă, N., Evaluarea și finanțarea investițiilor directe, Editura ASE, București, 2009
7. Zaiţ D.,Evaluarea şi gestiunea investiţiilor directe,Editura Sedcom Libris, Iaşi,2003
8.2 Seminar / laborator
Metode de predare
Observații
S1. Discuții privind organizarea activității de seminar.
2 ore
Expunerea, conversaţia
Noțiuni introductive
S2-4. Utilizarea practică a modelelor de analiză a riscului și Exercițiul; studiul de caz;
6 ore
rentabilității plasamentelor financiare
proiectul sau tema de
S5-6. Utilizarea practică a modelelor
portofoliu performant

în selecţia unui

S7-8. Fundamentele statistice ale constituirii portofoliilor

S9-10. Determinarea frontierei eficiente

S11-14. Evaluarea performanțelor portofoliilor

cercetare; lucrările practice
Exercițiul; studiul de caz;
proiectul sau tema de
cercetare; lucrările practice
Exercițiul; studiul de caz;
proiectul sau tema de
cercetare; lucrările practice
Exercițiul; studiul de caz;
proiectul sau tema de
cercetare; lucrările practice
Exercițiul; studiul de caz;
proiectul sau tema de
cercetare; lucrările practice

4 ore

4 ore

4 ore

8 ore

Bibliografie
1. Anghel, M. G., Modele de gestiune și analiză a portofoliilor, Editura Economică, București, 2013
2. Moise, E., Îndrumar pentru seminar și lucrări aplicative: Investiții străine directe, Editura Victor, București,
2005
3. Paul H.,Weston F.,Brigham E.,Finanţe manageriale,Editura Economică, Bucureşti,1994
4. Stoica, V. ; Ionescu, E.; Negru, T. Piețe financiare: Probleme rezolvate; Răspunsuri; Teste grilă; Sinteze;
Piața de capital, gestiunea portofoliilor și piața asigurărilor, Editura Fundației România de Mâine, București,
2006
5. Vintilă, N., Evaluarea și finanțarea investițiilor directe, Editura ASE, București, 2009
6. Zaiţ D.,Evaluarea şi gestiunea investiţiilor directe,Editura Sedcom Libris, Iaşi,2003
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 întâlniri atât cu reprezentaţi ai
mediului de afaceri, cu experți contabili, cât și cu alți specialiști din domeniul public si privat.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Seminar / laborator

10.1 Criterii de evaluare
Frecvenţă, parcurgerea
bibliografiei, cunoaşterea
informaţiei predate la curs
Frecvenţă, studii de caz și
monografii, teme de casă, teste,

10.2 Metode de evaluare
Examen oral
Evaluare continua

10.3 Pondere
din nota finală
50%
50%
3

joc de rol, participarea la
rezolvarea studiilor de caz și
monografiilor la seminar
10.6 Standard minim de performanță
 cunoaşterea în proporţie de 50 % a informaţiei predate la curs;
 activitate la seminar de 50 %.
Data completării
01 / 09 / 201

Semnătura titularului de curs
Lect.univ.dr. Chiru Gheorghe

Data avizării în departament
10 / 09 / 2019

Semnătura titularului de seminar
Lect.univ.dr. Chiru Gheorghe

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

4

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

Universitatea „DANUBIUS” din Galați
Științe Economice
Finanțe și Administrarea Afacerilor
Finanțe
Masterat
MANAGEMENT FINANCIAR PUBLIC ȘI PRIVAT

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

SISTEME FISCALE COMPARATE
Conf. univ. dr. Nuta Alina
Conf. univ. dr. Nuta Alina
II
2.6 Tipul de evaluare
E
2.7 Regimul disciplinei2

Obl.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3 din care: curs
1
seminar
3.4 Total ore din planul de învățământ
42 din care: curs
14
seminar
3.7 Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activități ( participare sesiuni comunicări ştiinţifice, proiecte de cercetare ş.a.)
3.8 Total ore de studiu individual
133
3.9 Total ore pe semestru
175
3.10 Numărul de credite
7

2
28
ore
40
40
40
3
10

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

Nu este cazul
Nu este cazul

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

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

Competențe
transversale

Competențe
profesionale

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

1
2

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

Nu este cazul

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă

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

7.2 Obiectivele specifice

Prin acest curs se urmărește realizarea unei analize comparative privind
principale sisteme fiscale, abordând în egală măsură perspective teoretice şi
practice.
Ca obiective specifice, în sprijinul atingerii obiectivului principal, sunt:
- cunoaşterea principiilor de baza si metodologiilor de prelevare, selecție si
sistematizare a datelor;
- crearea capacității de a interpreta situaţiile concrete si a le transforma in
baze de date;
- utilizarea adecvată a noţiunilor specifice ale cercetării bibliografice,
teoretice și cazuistice;
- cunoaşterea normelor care reglementează sistemele fiscale ale Uniunii
Europene
- capacitatea de a interpreta şi aplica decizii de politică fiscală;
- identificarea situațiilor practice care necesită abordare și aprofundare
teoretică ;
- dezvoltarea abilităților și capacității de a genera idei de proiecte din bazele
de date identificate în mediu

8. Conținuturi
8.1 Curs

1. Consideraţii generale privind fiscalitatea si politica
fiscala
2. Sistem fiscal. Mecanismul fiscal

3. Obligaţii şi creanţe fiscale. Raportul juridic fiscal
4. Impozitarea veniturilor/profitului persoanelor juridice.
Abordare comparativă
5. Impozitarea veniturilor persoanelor fizice. Abordare
comparativă
6. TVA. Accize. Abordare comparativă
7. Sistemul contribuţiilor sociale în Uniunea Europeană

8.2 . Seminar / laborator

1. Consideraţii generale privind fiscalitatea si politica
fiscala

2. Sistem fiscal. Mecanismul fiscal

3. Obligaţii şi creanţe fiscale. Raportul juridic fiscal

4. Impozitarea veniturilor/profitului persoanelor juridice.

Metode de predare

prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte de lege,
sistem e-learning, prezentări
video
prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte de lege,
sistem e-learning, prezentări
video
prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte de lege,
sistem e
prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte de lege,
sistem e
prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte de lege,
sistem e
prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte de lege,
sistem e
prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte de lege,
sistem e
Metode de predare

explicaţia, conversaţia euristică,
dezbaterea, brainstorming-ul,
problematizarea, studiul de caz,
analiza, sinteza, prezentări video,
sistem e-learning
explicaţia, conversaţia euristică,
dezbaterea, brainstorming-ul,
problematizarea, studiul de caz,
analiza, sinteza, prezentări video,
sistem e-learning
explicaţia, conversaţia euristică,
dezbaterea, brainstorming-ul,
problematizarea, studiul de caz,
analiza, sinteza, prezentări video,
sistem e-learning
explicaţia, conversaţia euristică,

Observații

Nr. ore curs: 4

Nr. ore curs: 4

Nr. ore curs: 4
Nr. ore curs: 4
Nr. ore curs: 4
Nr. ore curs:4
Nr. ore curs: 4

Observații

Nr. ore seminar: 4

Nr. ore seminar: 4

Nr. ore seminar: 4

Nr. ore seminar: 4

Abordare comparativă

5. Impozitarea veniturilor persoanelor fizice. Abordare
comparativă

6. TVA. Accize. Abordare comparativă

7. Sistemul contribuţiilor sociale în Uniunea Europană

dezbaterea, brainstorming-ul,
problematizarea, studiul de caz,
analiza, sinteza, prezentări video,
sistem e-learning
explicaţia, conversaţia euristică,
dezbaterea, brainstorming-ul,
problematizarea, studiul de caz,
analiza, sinteza, prezentări video,
sistem e-learning
explicaţia, conversaţia euristică,
dezbaterea, brainstorming-ul,
problematizarea, studiul de caz,
analiza, sinteza, prezentări video,
sistem e-learning
explicaţia, conversaţia euristică,
dezbaterea, brainstorming-ul,
problematizarea, studiul de caz,
analiza, sinteza, prezentări video,
sistem e-learning

Nr. ore seminar: 4

Nr. ore seminar: 4

Nr. ore seminar: 4

Bibliografie

Bibliografie obligatorie
- Filip, G., Finanţe publice, Editura Junimea, Iaşi, 2002
- Grigorie-Lăcrița, N. (coord.) - Fiscalitate 2015. Probleme și soluții la practica fiscală, București, Tribuna Economică,
2015
- Nuţă, A.- Fiscalitate, Editura Universitara Danubius, 2016
- Nuta, A., Finante publice, Editura Zigotto, Galati, 2012
- Ţâţu L.(coord.),2013, Fiscalitate.De la lege la practică, Ediţia a8-a Editura C.H.Beck;
- Vacarel, I., Finanţe publice – E.D.P., Bucureşti, 2008
- Vintilă, N. - Fiscalitatea aplicată și elemente de management fiscal. București, C.H. Beck , 2013
- https://ec.europa.eu/taxation_customs/economic-analysis-taxation/taxes-europe-database-tedb_en
- https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/taxation_trends_report_2018.pdf
- https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/taxation_trends_report_2017.pdf
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
- Legea 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare
- Monitorul Oficial al României
Bibliografie complementară
- Nuta, A., Finante publice, Editura Zigotto, Galati, 2012
- Gayer, T& Rosen, H.S., Public Finance, McGraw-Hill Higher Education; 9 edition (1 Jan 2010)
- Harvey S. Rosen, Ted Gayer, Public Finance, ninth Edition (New York: McGraw- Hill/Irwin, 2010)
- Hillman, A.L., Public Finance and Public Policy, Cambridge University Press, New York, 2009
- Lee, R., Johnson, R., Joyce, P., Public Budgeting Systems, 8th edition, Jones and Barlett Publishers, 2008
- Morar,D. Sistemul fiscal romanesc.Traditie si capacitate de adaptare,Editura Dacia,Cluj- Napoca,2009
- Musgrave, R&P., Public finance in theory and practice, McGraw Hill Book Company, New York, 1989
- Nuta, F&A., Implicaţiile socio-economice ale politicilor fiscal-bugetare, Editura Europlus, Galaţi, 2009
- Stefura G.– Bugete publice și fiscalitate – Ed. Universitatea Al.I.Cuza, Iași, 2005;
- Stiglitz, J.E., Economics of the Public Sector, Third Edition, W.W. Norton & Co., New York, 2000
- Ţâţu, Lucian ş.a. Impozite, taxe şi contribuţii: termene, documente, proceduri. Bucureşti: Editura C.H. Beck, 2011
- ŢâţuL.(coord.),2013,Fiscalitate.De la lege la practică, Ediţia a8-a Editura C.H.Beck; 
- Revista Finanţe publice şi contabilitate,
- Revista Curierul fiscal,
- Revsita Tribuna Economică,
- Revista EuroEconomica, Univ. “Danubius” Galaţi, Facultatea de Ştiinţe Economice,
- Rapoarte, analize, statistici, executii de buget, strategii ale Ministerului finantelor publice, Consiliul Fiscal, Eurostat,
Ministerului muncii, INSSE, UNCTAD etc.
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se predă în alte centre universitare din țară și din străinătate. Pentru

o mai bună adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei vor avea loc întalniri atât cu reprezentaţi ai
mediului de afaceri, cu experți contabili, cât și cu alte categorii de specialiști din domeniul public si privat.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

Cunoaşterea informaţiei predate la curs,
parcurgerea bibliografiei.
10.5 Seminar / laborator
Participarea la dezbateri la seminar
frecvenţă, elaborarea unor teme de
cercetare, teme de casă, teste.
10.6 Standard minim de performanță
- cunoaşterea în proporţie de 50 % a informaţiei predate la curs;
- activitate la seminar de 50 %.
10.4 Curs

Data completării
01 / 09 / 2019

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

Data avizării în departament
10 / 09 / 2019

10.2 Metode de
evaluare
Examen oral

10.3 Pondere din nota
finală
50%

Evaluare continuă

50%

Semnătura titularului de seminar
Conf. univ. dr. Nuta Alina

Semnătura directorului de departament
Lect.univ.dr. Puscaciu Rose-Marie

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii / Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităților de curs
2.3 Titularul activităților de seminar
2.4 Anul de studiu
II 2.5 Semestrul

Universitatea „DANUBIUS” din Galați
Științe Economice
Finanţe şi Administrarea Afacerilor
Finante
Masterat
MANAGEMENT FINANCIAR PUBLIC ȘI PRIVAT

EXPERTIZA FINANCIARA ȘI CONTABILĂ
Prof.univ. dr. Doinita Ariton
Prof.univ. dr. Doinita Ariton
II 2.6 Tipul de evaluare
E 2.7 Regimul disciplinei2

Obl.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: curs
2
seminar
3.4 Total ore din planul de învățământ
56
din care: curs
28 seminar
3.7 Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, proiecte, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activități ( participare sesiuni comunicări ştiinţifice, proiecte de cercetare ş.a.)
3.8 Total ore de studiu individual
144
3.9 Total ore pe semestru
200
3.10 Numărul de credite
8

2
28
ore
45
45
40
4
10

4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum
4.2 de competențe
5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1 de desfășurare a cursului
5.2 de desfășurare a seminarului / laboratorului

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

Competențe
transversale

Competențe
profesionale

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

1
2

C1. Cunoașterea aprofundată a ariei de specializare și în cadrul acesteia, a dezvoltărilor teoretice,
metodologice și practice specifice managementului financiar în instituții publice și private
C2. Planificarea, organizarea, coordonarea și controlul activității financiare în instituții publice și private
C3. Utilizarea integrată a aparatului conceptual și metodologic, în condiții de informare incompletă, pentru
a rezolva probleme teoretice și practice noi
C4. Utilizarea nuanțată și pertinentă de criterii și metode de evaluare pentru a formula judecăți de valoare
și a fundamenta decizii constructive în activitatea financiară a instituțiilor publice și private

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

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

Disciplina „Expertiza financiara și contabilă” isi propune sa dezvolte acea
parte din profesia contabila care se manifesta ca o activitate in evolutie
din ce in ce mai bine conturata, cu un cadru organizatoric determinat, cu
delimitari in functie de anumite finalitati si care capata forma de
manifestare a unei activitati absolut necesara.
Expertiza contabila si financiara, constituie unul din instrumentele de
baza in apararea, protejarea, garantarea si dezvoltarea proprietatii
indiferent de apartenenta ei – de stat, mixta sau privata. Teoria si practica
dovedesc ca expertiza contabila si financiara este o necesitate obiectiva
izvorata din actiunea legilor care guverneaza economia.

8. Conținuturi
8.1 Curs
Metode de predare
Observații
Prelegerea, explicaţia şi
Postarea informațiilor
Curs 1-2
dialogul cu studenţii,
de specialitate si a
Conceptul de expertiză contabilă. Conceptul de expertiza
printr-o prezentare
cerințelor pe
financiara. Asemanari si deosebiri privind expertiza contabila si
expertiza financiara – 4 ore
problematică sub aspect
platforma Danubius
teoretic şi practicoon-line.
Curs 3-4-5
aplicativ;
expunere
însoțită
Expertiza contabilă judiciară (definiţie, comparaţie cu
de prezentare materiale
controlul financiar; obiectivele expertizei contabile judiciare;
didactice, analize cu
numirea experţilor contabili; procedura de efectuare a
caracter interactiv
expertizei contabile judiciare; actele de expertiză contabilă
judiciară conţinut şi valorificare). – 6 ore
Curs 6-7
Expertiza contabilă extrajudiciară sau amiabilă. – 4 ore
Curs 8
Calitatea de expert contabil. Exercitarea profesiei de expert
contabil. – 2 ore
Curs 9-10
Răspunderile expertului contabil. Deontologia expertului contabil.
– 4 ore
Curs 11-12
Expertiza financiara (definiţie, obiectivele expertizei financiare;
raportul - conţinut şi valorificare) – 4 ore
Curs 13-14
Expertiză contabilă şi control fiscal – 4 ore
Bibliografie minimală de studiu pentru masteranzi
1. Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor
autorizaţi, republicată în Monitorul Oficial nr. 13 din 08.01.2008, art. 1-17.
2. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi contabililor Autorizaţi din
România, republicat în Monitorul Oficial nr. 153 din 28.03.2001, cu modificările şi
completările aduse prin aduse prin Hotărârea nr. 08/90 a Consiliului Superior al CECCAR din 34 mai 2008,
publicată în Monitorul Oficial nr. 466 din 23.06.2008 - integral.
3. Codul de procedură penală şi Codul de procedură civilă, dispoziţiile referitoare la expertizele judiciare.
4. Florea Ion, Florea Radu, Introducere în expertiza contabilă şi în auditul financiar, ediţia a II a, revizuită şi
adăugită, Editura CECCAR, Bucureşti, 2008, pp. 1-105.
5. *** - Standardul profesional nr. 35 privind expertizele contabile, ediţia a II-a, revizuită şi adăugită, Editura
CECCAR, Bucureşti, 2007.
Bibliografie de elaborare a cursului
1. Feleagă N., Sisteme contabile comparate, ediţia a II-a, vol.I, Editura Economică, Bucureşti, 1999
2. Feleagă N., Malciu L., Contabilitatea din România în faţa unei provocări – Eseuri şi analiza standardelor IAS
- IFRS, Editura Economică, Bucureşti, 2005
3. Feleagă N., Malciu L., Politici şi opţiuni contabile. Fair Accounting versus Bad Accounting, Editura
Economică, Bucureşti, 2002
4. Florea Ion, Florea Radu, Introducere în expertiza contabilă şi în auditul financiar, ediţia a II a, revizuită şi
adăugită, Editura CECCAR, Bucureşti, 2008, pp. 1-105.
5. Haiduc L.R., Preda B., Popia C.M., Doctrine financiar-contabile şi sisteme contabile comparate, Editura
Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2006

Ionescu C., Sisteme contabile moderne, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2005
Ionaşcu I., Dinamica doctrinelor contabilităţii contemporane – studii privind paradigmele şi practicile
contabilităţii, Editura Economică, Bucureşti, 2003
8. Neag R., Reforma contabilităţii româneşti între modelele francez şi anglosaxon, Editura Economică, Bucureşti,
2000
9. Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor
autorizaţi, republicată în Monitorul Oficial nr. 13 din 08.01.2008, art. 1-17.
10. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi contabililor Autorizaţi din
România, republicat în Monitorul Oficial nr. 153 din 28.03.2001, cu modificările şi completările aduse
prin aduse prin Hotărârea nr. 08/90 a Consiliului Superior al CECCAR din 34 mai 2008, publicată în
Monitorul Oficial nr. 466 din 23.06.2008 - integral.
11. Codul de procedură penală şi Codul de procedură civilă, dispoziţiile referitoare la expertizele judiciare
12. *** - Standardul profesional nr. 35 privind expertizele contabile, ediţia a II-a, revizuită şi adăugită, Editura
CECCAR, Bucureşti, 2007.
13. *** Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, Ghid pentru înţelegerea şi aplicarea
standardelor internaţionale de contabilitate, Bucureşti, 2001
8.2 . Seminar
Metode de predare
Observații
Seminar 1 Comparatie expertiza contabila judiciara cu controlul
Prezentarea unor subiecte
Temele si
financiar – 2 ore
teoretice de interes, teme de
cerintele sunt
studiu, bibliografie, sinteze,
postate pe
Seminar 2 Procedura de efectuare a expertizei contabile judicaire
exemplificari, studii de caz,
platforma
- 2 ore
solicitare puncte de vedere,
Danubius onSeminar 3-4 Actele de expertiza contabila judiciara, continut si
dialog, aplicatii, analize,
line
valorificare - 4 ore
Seminar 5-6-7 Expertiza contabila extrajudiciara sau amiabila - 6 comparații, evaluare - cu scopul
de a realiza o centrare pe
ore
student
și pe rezultatele învățării
Seminar 8 Raspunderile expertului contabil – 2 ore
Seminar 9 Deontologia expertului contabil - 2 ore
Seminar 10-11 Asemanari si deosebiri privind expertiza
contabila si expertiza financiara – 4 ore
Seminar 12-13-14 Elaborarea raportului de expertiza (studiu de
caz) – 6 ore
Bibliografie obligatorie selectivă:
1. Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor
autorizaţi, republicată în Monitorul Oficial nr. 13 din 08.01.2008, art. 1-17.
2. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi contabililor Autorizaţi din
România, republicat în Monitorul Oficial nr. 153 din 28.03.2001, cu modificările şi
completările aduse prin aduse prin Hotărârea nr. 08/90 a Consiliului Superior al CECCAR din 34 mai 2008,
publicată în Monitorul Oficial nr. 466 din 23.06.2008 - integral.
3. Codul de procedură penală şi Codul de procedură civilă, dispoziţiile referitoare la expertizele judiciare.
4. Florea Ion, Florea Radu, Introducere în expertiza contabilă şi în auditul financiar, ediţia a II a, revizuită şi
adăugită, Editura CECCAR, Bucureşti, 2008, pp. 1-105.
5. *** - Standardul profesional nr. 35 privind expertizele contabile, ediţia a II-a, revizuită şi adăugită, Editura
CECCAR, Bucureşti, 2007.
6.
7.

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
Examinare orală

Cunoaşterea informaţiei predate la curs,
parcurgerea bibliografiei, frecvenţă,
realizare proiect de cercetare
10.5 Seminar / laborator
Participarea la dezbateri la seminar
Evaluare continuă
frecvenţă, elaborarea unor proiecte, teme
de casă, teste.
10.6 Standard minim de performanță
 cunoaşterea în proporţie de 50 % a informaţiei predate la curs;
10.4 Curs

10.3 Pondere din
nota finală
50%
50%




activitate la seminar de 50 %.
realizarea şi prezentarea unui proiect adecvat tematicii disciplinei

Data completării
01 / 09 / 2019

Semnătura titularului de curs
Prof. univ. dr. Doinita Ariton

Data avizării în departament
10 / 09 / 2019

Semnătura titularului de seminar
Prof. univ. dr. Doinita Ariton
Semnătura directorului de departament
Lector univ.dr. Puscaciu Rose Marie

FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii / Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităților de curs
2.3 Titularul activităților de seminar
2.4 Anul de studiu
I 2.5 Semestrul

Universitatea „DANUBIUS” din Galați
de Științe Economice
Finanțe și Administrarea Afacerilor
Finanțe
Master
Management financiar public şi privat IF

DIAGNOSTICUL ȘI EVALUAREA FIRMEI
Conf. univ. dr. Necşulescu Ecaterina
Conf. univ. dr. Necşulescu Ecaterina
II
2.6 Tipul de evaluare
E
2.7 Regimul disciplinei2

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: curs
2
seminar
56
din care: 28 curs
28 28 seminar /
3.4 Total ore din planul de învățământ
3.7 Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activități ( participare sesiuni comunicări ştiinţifice, proiecte de cercetare ş.a.)
3.8 Total ore de studiu individual
119
3.9 Total ore pe semestru
175
3.10 Numărul de credite
7

2
28
ore
42
40
20
0
2
15

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

-

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

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

Competențe profesionale

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

1
2

C1. Cunoașterea aprofundată a ariei de specializare și în cadrul acesteia, a dezvoltărilor teoretice,
metodologice și practice specifice managementului financiar în instituții publice și private
C2. Planificarea, organizarea, coordonarea și controlul activității financiare în instituții publice și private
C3. Utilizarea integrată a aparatului conceptual și metodologic, în condiții de informare incompletă,
pentru a rezolva probleme teoretice și practice noi
C4. Utilizarea nuanțată și pertinentă de criterii și metode de evaluare pentru a formula judecăți de valoare
și a fundamenta decizii constructive în activitatea financiară ainstituțiilor publice și private
C5. Elaborare de proiecte profesionale și/sau de cercetare, utilizând inovativ un spectru variat de metode
cantitative și calitative în activitatea financiară a instituțiilor publice și private

licență, master, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă

Ob.

Competențe
transversale

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

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

7.2 Obiectivele specifice

Obiectivul general al disciplinei.
Disciplina are drept scop completarea pregătirii profesionale a
masteranzilor în domeniul evaluării firmei. Cursul este astfel structurat
încât să asigure masteranzilor:
• posibilitatea de a pătrunde în acest domeniu extrem de important al
întregii activităţi derulate la nivelul entităţilor;
• înţelegerea şi familiarizarea cu noile principii şi concepte cu care
operează evaluarea firmei, în această etapă de asimilare a practicii
europene în domeniu;
• un suport teoretic şi un instrument de lucru util la îndemâna viitorilor
specialişti în domeniu, puternic ancoraţi în realităţile vieţii economice
în general şi a celei de evaluare în special, în actualul context al
integrării europene a economiilor naţionale.
Ca obiective specifice, în sprijinul atingerii obiectivului principal
sunt:
- cunoaşterea principiilor de baza si metodologiilor de prelevare,
selecție si sistematizare a datelor;
- crearea capacității de a interpreta situaţiile concrete si a le transforma
in baze de date;
- utilizarea adecvată a noţiunilor specifice ale cercetării bibliografice,
teoretice și cazuistice;
- identificarea situațiilor practice care necesită abordare și aprofundare
teoretică ;
- dezvoltarea abilităților și capacității de a genera idei de proiecte din
bazele de date identificate în mediu;

8. Conținuturi
8.1 Curs

Curs 1 – 2 ore
Consideraţii generale privind diagnosticul și evaluarea
firmei
Curs 2 – 2 ore
Baza de evaluare. Tipuri de valoare
Curs 3 – 2 ore
Rolul situaţiilor financiare în evaluarea firmei.Bilanţul
financiar. Bilanţul funcţional
Curs 4 – 2 ore
Succesiunea lucrărilor de evaluare
Curs 5 – 2 ore
Diagnostic juridic și diagnostic comercial
Curs 6 – 2 ore
Diagnostic tehnic, tehnologic si de exploatare
Curs 7 – 2 ore
Diagnosticul organizării, managementului si personalului
Curs 8 – 2 ore
Diagnosticul financiar –contabil .
Curs 9 – 2 ore
Elaborarea bilanţului economic
Curs 10 – 2 ore
Metode patrimoniale

Metode de predare

Observații

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

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

- Postarea cursurilor pe
platforma electronică de
învățământ Danubius online (la
Resurse)
- Conversaţia: conversaţia
euristică, dezbaterea, dialogul,
conversaţii de fixare şi
consolidare a cunoştinţelor,
conversaţii de sistematizare şi
sinteză, conversaţii de aplicare.
- Problematizarea: utilizarea
întrebărilor-problemă,
problemelor şi situaţiilorproblemă.

Curs 11 – 2 ore
Actualizare și capitalizare
Curs 12 – 2 ore
Metode bazate pe performantele firmei
Curs1 3 – 2 ore
Metode combinate
Curs 14 – 2 ore
Redactarea raportului de evaluare

- Descoperirea: redescoperirea
dirijată şi independentă,
descoperirea creativă,
descoperirea prin documentare,
descoperirea experimentală.

Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi

1.Toma Marin, Iniţiere în evaluarea întreprinderii, ediţia a IV-a, Editura CECCAR, Bucureşti, 2011
2. Standardul profesional nr. 37, Misiunea de evaluare a întreprinderii- Ghid de aplicare, Editura CECCAR,
Bucureşti, 2011
Bibliografie de elaborare a cursului

1.Toma Marin, Iniţiere în evaluarea întreprinderii, ediţia a IV-a, Editura CECCAR, Bucureşti, 2011
2. Standardul profesional nr. 37, Misiunea de evaluare a întreprinderii- Ghid de aplicare, Editura CECCAR,
Bucureşti, 2011
3.Anghel I., Popa A., Negescu M., Popescu A.M., Evaluarea întreprinderii, Editura Economica, Bucureşti,2010
4.Bologa A., Evaluarea întreprinderii, Editura Cibernetica MC, Bucureşti, 2011
5.Siminică M., Diagnosticul financiar al firmei, Editura Sitech, 2010
6.Niculescu M., Diagnostic global strategic, Editura Economică , Bucureşti, 2004
7.Sirbu C., Diagnosticul si strategia firmei, EDP, Bucuresti, 2006
8.Guda Iancu, CFA – Cursuri de Analiză financiară, Finanțe corporatiste, 2016
8.2 . Seminar / laborator

T1-2. Consideraţii generale privind diagnosticul și
evaluarea firmei; cadrul general - 4 ore
T3-4. Diagnosticul firmei - 4 ore
T5-6. Elaborarea bilanţului economic - 4 ore
T7-8. Metode patrimoniale - 4 ore
T9-10. Metode bazate pe performantele firmei- 4 ore

Metode de predare
Prezentarea unui model, discutarea modului
de realizare. Prezentarea unor teme de către
studenți, evaluare
Prezentarea unui model, discutarea modului
de realizare. Prezentarea unor teme de către
studenți, evaluare.
Prezentarea unui model, discutarea modului
de realizare.
Prezentarea unui model, discutarea modului
de realizare. Prezentarea unor teme de către
studenți, evaluare.
Prezentarea unui model, discutarea modului
de realizare. Prezentarea unor teme de către
studenți, evaluare

T11-12. Metode combinate de evaluare a firmei - 4 ore

Prezentarea unui model, discutarea modului
de realizare. Prezentarea unor teme de către
studenți, evaluare

T13-14. Redactarea raportului de evaluare - 4 ore

Prezentarea unui model de proiect de
cercetare, discutarea modului de elaborare,
procedurile de aplicare și de accesare a
fondurilor. Verificarea cunoștințelor.

Bibliografie obligatorie selectivă:

Observații
Temele
sunt
postate pe
platforma
Sakai

1.Toma Marin, Iniţiere în evaluarea întreprinderii, ediţia a IV-a, Editura CECCAR, Bucureşti, 2011
2. Standardul profesional nr. 37, Misiunea de evaluare a întreprinderii- Ghid de aplicare, Editura CECCAR,
Bucureşti, 2011
3.Anghel I., Popa A., Negescu M., Popescu A.M., Evaluarea întreprinderii, Editura Economica, Bucureşti,2010
4.Bologa A., Evaluarea întreprinderii, Editura Cibernetica MC, Bucureşti, 2011
5.Siminică M., Diagnosticul financiar al firmei, Editura Sitech, 2010
6.Niculescu M., Diagnostic global strategic, Editura Economică , Bucureşti, 2004
7.Sirbu C., Diagnosticul si strategia firmei, EDP, Bucuresti, 2006
8.Guda Iancu, CFA – Cursuri de Analiză financiară, Finanțe corporatiste, 2016
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice,
asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se predă în alte centre universitare din țară și din străinătate.

Pentru o mai bună adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei vor avea loc întalniri atât cu
reprezentaţi ai mediului de afaceri, cu evaluatori , cât și cu specialiști din institutii publice si private
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Cunoaşterea informaţiei predate
Examen oral.
la curs, parcurgerea bibliografiei,
frecvenţă.
10.5 Seminar / laborator
Participarea la dezbateri la
Evaluare continuă
seminar frecvenţă, elaborarea
unor referate, teme de casă,
teste.
10.6 Standard minim de performanță
- cunoaşterea în proporţie de 50 % a informaţiei predate la curs;
- activitate la seminar de 50 %.
10.4 Curs

Data întocmirii: 01.09.2019
Semnătura titularului de curs
Conf.univ.dr.Necșulescu Ecaterina

Data avizării în departament

10 / 09 / 2019

Semnătura titularului de seminar
Conf.univ.dr.Necșulescu Ecaterina

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

10.3 Pondere
din nota finală
50%
50%

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

Universitatea „DANUBIUS” din Galați
Științe Economice
Finanțe și Administrarea Afacerilor
Finanțe
Masterat
MANAGEMENT FINANCIAR PUBLIC ȘI PRIVAT

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

Practica de specialitate
Conf. univ. dr. Alina Cristina Nuță
Conf. univ. dr. Alina Cristina Nuță
II
2.6 Tipul de evaluare
PV 2.7 Regimul disciplinei2

Obl.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
din care: curs
seminar
3.4 Total ore din planul de învățământ
84 din care: curs
seminar
3.7 Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activități ( participare sesiuni comunicări ştiinţifice, proiecte de cercetare ş.a.)
3.8 Total ore de studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
84
3.10 Numărul de credite
3

6
84
ore

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

Nu este cazul
Nu este cazul

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

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

Competențe
transversale

Competențe
profesionale

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

Nu este cazul

CT1. Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiții de autonomie și de independență profesională
în domeniul managementului financiar public și privat
CT3. Autocontrolul procesului de învățare, diagnoza nevoilor de formare, analiza reflexivă a propriei activități
profesionale

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
7.1
Obiectivul
general
al
1
2

Însuşirea problemelor specifice organizării şi conducerii financiare a entităților din sectorul
public sau privat, prin experiențe directe în instituții, companii, bănci, societăți de asigurări.

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă

disciplinei

7.2
Obiectivele
specifice

Formarea deprinderilor practice în înregistrarea principalelor operaţiuni economico-financiare
derulate în cadrul instituţiilor publice, marilor companii, IMM, la nivelul unei instituții de credit
sau al unei societăți de asigurare.
Aprofundarea cunoștințelor teoretico-aplicative însușite pe parcursul pregătirii în cursul anilor de
studiu.
Abilități privind utilizarea informaţiilor financiar-contabile în luarea unor decizii concrete pentru
îmbunătăţirea activităţii, la nivel micro sau macroeconomic.

8. Conținuturi
8.1 Curs
8.2 . Seminar / laborator/activitati practice

Metode de predare

Observații

Metode de
predare/cercetare

Observații

Aplicarea cunostintelor teoretice in vederea realizarii de lucrarii practice sub studiul de caz,
analiza, sinteza,
indrumarea tutorilor de practica
sistem e-learning
Familiarizarea cu activitatea financiara desfasurata la locul de practica
Realizarea unui dosar de practica in care vor fi incluse operatiunile
financiare, studiul de caz, aplicatii practice analizate/realizate pe parcursul
stagiului de practica
Bibliografie

-Crețu C., Fiscalitate și politică fiscală. Aplicații practice, studii de caz și teste grilă, Editura Zigotto, Galați, 2016
-Cartea verde a fiscalității 2018, Editura Rentrop&Straton, București, 2018
Dragomir Georgeta – Politici financiar-monetare europene, Ed. Fundaţiei Academice “Danubius” Galaţi, 2007
- Nuţă, A.- Fiscalitate, Editura Universitara Danubius, 2016
. PRISĂCARU, Ghiorghi (coord.). Politici comune ale Uniunii Europene. Bucureşti: Editura Universitară, 2011
- Stancu, I. (2007) Finanțe. Piețe financiare și gestiunea portofoliului. Investiții directe și finanțarea lor, Ed.
Economica., Bucureşti.
-Standardul profesional nr. 37, Misiunea de evaluare a întreprinderii- Ghid de aplicare, Editura CECCAR, Bucureşti,
2011
- https://ec.europa.eu/taxation_customs/economic-analysis-taxation/taxes-europe-database-tedb_en
- https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/taxation_trends_report_2018.pdf
- https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/taxation_trends_report_2017.pdf
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
- Legea 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare
- Monitorul Oficial al României
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de
evaluare

Cunoaşterea informaţiei predate la curs,
parcurgerea bibliografiei.
10.5 Seminar / laborator
Participarea la dezbateri la seminar
Verificare
frecvenţă, elaborarea unor teme de
cercetare, teme de casă, teste.
10.6 Standard minim de performanță
- cunoaşterea în proporţie de 50 % a informaţiilor din dosarul de practica;

10.3 Pondere din nota
finală

10.4 Curs

Data completării
01 / 09 / 2019

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

Data avizării în departament
10 / 09 / 2019

100%

Semnătura titularului de seminar
Conf. univ. dr. Alina Cristina Nuță
Semnătura directorului de departament
Lect.univ.dr. Puscaciu Rose-Marie

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

Universitatea „DANUBIUS” Galați
ŞTIINŢE ECONOMICE
Finanțe și Administrarea Afacerilor
Finanţe
Master
MANAGEMENT FINANCIAR PUBLC SI PRIVAT

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

DREPT COMERCIAL SI FINANCIAR
Lect.univ.dr. Nicu Duret
Lect.univ.dr. Nicu Duret
II
2.6 Tipul de evaluare
E 2.7 Regimul disciplinei2

Opț

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
3.4 Total ore din planul de învățământ
42
din care: 3.5 curs
14 3.6 seminar / laborator
3.7 Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activități
3.8 Total ore de studiu individual
83
3.9 Total ore pe semestru
125
3.10 Numărul de credite
5

2
28
ore
30
20
20
3
10

4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum
4.2 de competențe
5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1 de desfășurare a cursului
5.2 de desfășurare a seminarului /
laboratorului




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

Competențe
transversale

Competențe
profesionale

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

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

Nu este cazul

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
1. Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare
1
2

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă
1

7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

- cunoaşterea elementelor esenţiale ale politicilor economice şi financiare
româneşti, întelegerea modului de stabilire a obiectivelor fundamentale şi
particulare în dreptul financiar.;
- înţelegerea necesităţii si rolului dreptului commercial si financiar
- înţelegerea importanţei corelării dreptului commercial si a dreptului
financiar
- înţelegerea noţiunilor legate de veniturile şi cheltuielile agenţilor
economici, populaţiei şi entităţilor publice şi implicaţiile acestora asupra
politicilor economice şi financiare
Ca obiective specifice, asigurarea elementelor necesare înţelegerii practice a
modului de stabilire şi aplicare a politicilor economice şi financiare;
- stimularea lucrului în echipă, a iniţiativei şi promovării unor idei de
proiect pe temele de interes.
- valorificarea potenţialului creativ, prin implicarea în teme de cercetare, în
realizarea unor materiale de sinteză, etc.;
- manifestarea unor atitudini responsabile prin autoevaluare, publicarea unor
materiale ştiinţifice, participarea la simpozioane, etc.

8. Conținuturi
8.1 Curs
Capitolul I. Introducere in studiul dreptului comercial
Capitolul II. Faptele de comert
Capitolul III. Comerciantii
Capitolul IV. Societatile comerciale- constituire si inmatriculare
Capitolul V. Procedura insolventei
Capitolul VI Fuziunea societatilor comerciale
Capitolul VII Dizolvarea si lichidarea societatilor
comerciale
Capitolul VIII Evolutia istorica generala a finantelor publice si a
dreptului financiar
Capitolul IX Bugetul asigurarilor sociale de stat
Capitolul X Colectarea creantelor fiscale

Metode de predare

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

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

Bibliografie
Regulamentul privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil
şi de contabil autorizat.
1. Legea privind societăţile comerciale nr, 31/1990, modificată prin Legea nr. 441 din 27.11.2006, publicată în
Monitorul Oficial nr. 955 din 28.11.2006.
2. Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, publicată în Monitorul Oficial nr. 359 din 21.04.2006.
3. Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată în Monitorul Oficial nr. 49 din 04.02.1998, cu
modificările şi completările ulterioare.
5. Legea nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piaţa de capital, publicată în Monitorul Oficial nr. 571 din 29.06.2004,
cu modificările şi completările ulterioare.
6. Regulamentul privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert
contabil şi de contabil autorizat, republicat în Monitorul Oficial nr. 653 din 25.09.2007, cu
modificările şi completările aduse prin Hotărârea nr. 08/93 a Consiliului Superior al CECCAR din 14 mai 2008,
publicată în Monitorul Oficial nr. 454 din 18.06.2008.
7. Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi,
republicată în Monitorul Oficial nr. 13 din 08.01.2008.
8. Angheni Smaranda şi colectiv, Drept comercial, ediţia a IlI-a, Editura AII Beck, Bucureşti, 2004.
9. Cărpenaru S., Drept comercial, Editura AII Beck, Bucureşti, 2004.
10.Cărpenaru S. şi colectiv, Societăţile comerciale reglementare, doctrină, jurisprudenţă, Editura All Beck, Bucureşti,
2006.
11.Cristea S., Stoica C, Drept comercial, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002.
12. *** - Ghid privind prevenirea şi combaterea spălării banilor, Editura CECCAR, Bucureşti, 2007.
13.Emil Blan Drept financiar public Ed. C.H. Beck Bucuresti 2007.
14 D.D. Saguna, Dan Sova Drept financiar si fiscal, Ed. C.H. Beck, Bucuresti2007
15 Constantin D. Popa, Drept financiar si fiscal , Ed. Lumina Lex Bucuresti, 2008
16 Smaranda Angheni, Magda Volonciu, Camelioa Stoica, Drept commercial ed. All Beck Bucuresti 2004
17 . ST. D. Carpenaru Drept commercial Ed. ALL Beck 2007
19 ST. D. Carpenaru , Tratat de drept commercial Ed. C. H. Beck , Bucuresti 2008.
*** Surse on-line

2

8.2 Seminar / laborator
Tema 1. Evolutia dreptului commercial in Romania, spiritual
reglementarii dreptului comeciale – 2 ore

Metode de predare

Observații

Aplicaţii practice
Studiu de caz. Dezbateri,
jocul de rol, conversaţia,
problematizarea,
descoperirea

Scop: Centrare pe
student și pe
rezultatele învățării

Tema 2. Reglementarea juridical si regurile comune aplicabile
oricarea societati comerciale - 2 ore
Tema 3. Tendinte si elemente specifice ale contractului de
sociaetata care sta la baza societatii comerciale - 2 ore
Tema 4. Regimul actelor juridice incheiate in cursul constituirii
societatlor comerciale – 2 ore
Tema 5. Efectele nerespectarii cerintelor legale privind
publiciatatea constiuirii societatilor comerciale – 2 ore
Tema 6. Evolutia conceptiilor privind tratamentul comerciantilor in
dificultate – 2 ore
Tema 7. Organele care aplica procedura insolventei si perticipantii
la aceasta – 2 ore
Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi
- Legea privind societăţile comerciale nr, 31/1990, modificată prin Legea nr. 441 din 27.11.2006, publicată în
Monitorul Oficial nr. 955 din 28.11.2006.
Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, publicată în Monitorul Oficial nr. 359 din 21.04.2006.
Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată în Monitorul Oficial nr. 49 din 04.02.1998, cu
modificările şi completările ulterioare.
Bibliografie de elaborare a cursului
Legea privind societăţile comerciale nr, 31/1990, modificată prin Legea nr. 441 din 27.11.2006, publicată în Monitorul
Oficial nr. 955 din 28.11.2006.
Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, publicată în Monitorul Oficial nr. 359 din 21.04.2006.
Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată în Monitorul Oficial nr. 49 din 04.02.1998, cu
modificările şi completările ulterioare.
Legea nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piaţa de capital, publicată în Monitorul Oficial nr. 571 din 29.06.2004, cu
modificările şi completările ulterioare.
Regulamentul privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil
şi de contabil autorizat, republicat în Monitorul Oficial nr. 653 din 25.09.2007, cu
modificările şi completările aduse prin Hotărârea nr. 08/93 a Consiliului Superior al CECCAR din 14 mai 2008,
publicată în Monitorul Oficial nr. 454 din 18.06.2008.
Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi,
republicată în Monitorul Oficial nr. 13 din 08.01.2008.
Angheni Smaranda şi colectiv, Drept comercial, ediţia a IlI-a, Editura AII Beck, Bucureşti, 2004.
Cărpenaru S., Drept comercial, Editura AII Beck, Bucureşti, 2004.
Cărpenaru S. şi colectiv, Societăţile comerciale reglementare, doctrină, jurisprudenţă, Editura All Beck, Bucureşti,
2006.
Cristea S., Stoica C, Drept comercial, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002.
. *** - Ghid privind prevenirea şi combaterea spălării banilor, Editura CECCAR, Bucureşti, 2007.
.Emil Blan Drept financiar public Ed. C.H. Beck Bucuresti 2007.
D.D. Saguna, Dan Sova Drept financiar si fiscal, Ed. C.H. Beck, Bucuresti2007
Constantin D. Popa, Drept financiar si fiscal , Ed. Lumina Lex Bucuresti, 2008
Smaranda Angheni, Magda Volonciu, Camelioa Stoica, Drept commercial ed. All Beck Bucuresti 2004
. ST. D. Carpenaru Drept commercial Ed. ALL Beck 2007
ST. D. Carpenaru , Tratat de drept commercial Ed. C. H. Beck , Bucuresti 2008.
*** Surse on-line
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului


Colaborare cu Camera Consultanţilor Fiscali din România.

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Seminar / laborator

10.1 Criterii de evaluare
Frecvenţă, parcurgerea
bibliografiei, cunoaşterea
informaţiei predate la curs
Frecvenţă, elaborarea unor
referate, teme de casă, teste, joc de

10.2 Metode de evaluare
Examen oral
Evaluare continua

10.3 Pondere
din nota finală
50%
50%
3

rol, participarea la dezbateri la
seminar
10.6 Standard minim de performanță
 cunoaşterea în proporţie de 50% a informaţiei predate la curs;
 activitate la seminar de 50 %.
Data completării
1/ 09 /2019

Semnătura titularului de curs
Lect.univ.dr. Nicu Duret

Data avizării în departament
10 / 09 / 2019

Semnătura titularului de seminar
Lect.univ.dr. Nicu Duret

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

Universitatea „DANUBIUS” Galați
Științe Economice
Finanțe și Administrarea Afacerilor
Finanțe
Masterat
Management Financiar Public şi Privat

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

Pieţe financiare şi tranzacţii bursiere
Conf. univ. dr. Mihaela NICOLAU
Conf. univ. dr. Mihaela NICOLAU
III 2.6 Tipul de evaluare
E 2.7 Regimul disciplinei2

Obl.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de învățământ
56
din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar / laborator
3.7 Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activități ( participare sesiuni comunicări ştiinţifice, proiecte de cercetare ş.a.)
3.8 Total ore de studiu individual
144
3.9 Total ore pe semestru
200
3.10 Numărul de credite
8

2
28
ore
45
36
30
10
3
20

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

- Economie monetară, Pieţe de capital, Investiţii directe şi finanţarea lor
- Matematici financiare, Statistică economică

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

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

Competențe
transversale

Competențe
profesionale

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

1
2

C1. Cunoașterea aprofundată a ariei de specializare și în cadrul acesteia, a dezvoltărilor teoretice, metodologice
și practice specifice managementului financiar în instituții publice și private
C5. Elaborare de proiecte profesionale și/sau de cercetare, utilizând inovativ un spectru variat de metode
cantitative și calitative în activitatea financiară a instituțiilor publice și private

Nu este cazul

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă
1

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

 Disciplina are ca obiectiv pregătirea superioară a studenților masteranzi
de la specializarea Management Financiar Public şi Privat în domeniul
pieţelor financiare şi a tranzacţiilor bursiere, în cadrul cursului fiind
prezentate modalităţile evaluare a valorilor mobiliare, de realizare a
operaţiunilor cu valorile mobiliare pe pieţele financiare şi de analiză a
sistemelor de tranzacţionare la bursă.
 Formarea unor imagini teoretice şi practice complete privind
problematica pieţelor financiare.
 Cunoașterea și înțelegerea principalelor mecanisme de funcţionare a
pieţei primare de capital şi a pieţelor secundare de valori mobiliare.
 Însuşirea tehnicilor moderne de tranzacţionare a produselor bursiere .
 Aplicarea tehnicilor de tranzacţionare a produselor bursiere pe piaţa de
capital.
 Utilizarea inovativă a modelelor de evaluare a activelor financiare
primare și a tehnicilor de analiză a rentabilităţii.
 Înţelegerea evoluţiei pieţelor de financiare contemporane, în contextul
globalizării economiei mondiale şi al transferurilor internaţionale de
capital;
 Potenţarea capacităţii de a concepe şi adopta cele mai bune decizii
financiare în diferite conjuncturi.

8. Conținuturi
8.1 Curs
Metode de predare
Observații
Curs 1 - 2 ore
Sistemele financiare. Noţiuni introductive
Curs 2 – 2 ore
Predarea cunoştinţelor se
Pieţele financiare- instituţii şi intermediari financiari
face în conformitate cu
Curs 3 – 2 ore
Prelegerea, explicaţia şi
strategiile actuale,
Piaţa monetară şi instrumentele acesteia
dialogul cu studenţii,
folosind elemente
Curs 4, 5 şi 6 – 6 ore
printr-o prezentare
novatoare – slide-uri,
Piaţa de capital- eficienţă şi instrumente
problematică sub aspect
platforma Danubius onCurs 7 – 2 ore
teoretic
şi
practicoline, dialog, analize,
Piaţa derivatelor
aplicativ;
expunere
comparații,
Curs 8 şi 9 – 4 ore
însoțită
de
prezentare
exemplificări
s.a., cu
Bursa: definiţii, caracteristici, funcţii. Piaţa primară de capital.
materiale didactice,
scopul de a realiza o
Piaţa secundară. Stabilirea cursului bursier
analize cu caracter
centrare pe student și pe
Curs 10 – 2 ore
interactiv
rezultatele învățării
Indicii bursieri
Curs 11 – 2 ore
Bursa de Valori Bucureşti
Curs 12 şi 13 – 4 ore
Tranzacţiile bursiere
Curs 14 – 2 ore
Indicatori fundamentali utilizaţi în analiza titlurilor
Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi
1. Anghelache, G. (2000). Pieţe de capital şi tranzacţii bursiere. Bucureşti: Editura ASE.
2. Anghelache, Gabriela (2009) Piaţa de capital în context european - Bucureşti, Editura Economică.
3. Anghelache, G. (2000) Bursa şi piaţa extrabursieră - Bucureşti, Editura Economică.
4. Miclăuş, Paul George ş.a. (2008). Piaţa instrumentelor financiare derivate - Bucureşti, Editura Economică.
5. Mazuru, Luminiţa-Ioana (2004) Relaţia întreprinderii cu piaţa de capital – Arad, Editura Concordia.
6. Stancu, I. (2007) Finanțe. Piețe financiare și gestiunea portofoliului. Investiții directe și finanțarea lor, Ed.
Economica., Bucureşti.
Bibliografie de elaborare a cursului
1. Anghelache, G.(coord) - Piețe de capital și burse de valori. Teste-grilă și aplicații, Editura Economică,
Bucuresti, 2003;
2. Bailey, R.E. – The Economics of Financial Markets, Cambridge University Press, Cambridge, 2005
3. Cuthbertson, K., Nitzsche, D.– Quantitative Financial Economics. Stocks, Bonds, and Foreign Exchange, John
Wiley and Sons, New York, 2004
4. Gallo, G.M., Pacini, B. – Metodi quantitativi per i mercati finanziari, Carocci Editore, Roma, 2002
5. Mishkin, F.S. – The Economics of Money, Banking, and Financial Markets, 7th Edition, Pearson-Addison
2

Wesley, New York, 2004
Stancu, I. – Finanțe. Piețe financiare și gestiunea portofoliului. Investiții directe și finanțarea lor, Ed.
Economica., Bucureşti, 2007
Metode de seminarizare
8.2 Seminar / laborator
Observații
Seminar 1. (2 ore)
Piaţa monetară
Seminar 2 şi 3 .(4 ore)
Piața acțiunilor. Emisiunea de acțiuni, indicatori de
performanță și modele de evaluare a acțiunilor.
Prezentarea unor
Seminar 4 şi 5. (4 ore)
subiecte teoretice de
Piața obligațiunilor. Indicatori de performanță; modele de
interes, teme de studiu,
evaluare a obligațiunilor.
bibliografie, sinteze,
Scop: Centrare pe student
Seminar 6. (2 ore)
exemplificari, studii de
și pe rezultatele învățării
Piaţa derivatelor
caz, solicitare puncte
Seminar 7. (2 ore)
de vedere, dialog,
Temele si cerintele sunt
Bursa - piaţa primară
aplicatii,
analize,
postate
pe
platforma
Seminar 8. (2 ore)
comparații,
evaluare
Danubius
on-line
Bursa - piaţa secundară. Stabilirea cursului bursier
cu scopul de a realiza o
Seminar 9. (2 ore)
centrare pe student și
Indicii bursieri. Construcția și utilizarea indicilor la BVB. Indici
pe
rezultatele învățării
bursieri pe principalele piețe financiare internaționale.
Seminar 10. (2 ore)
Bursa de Valori București. Stabilirea cursului bursier la BVB;
Sistemul de tranzacționare al BVB
Seminar 11 şi 12 (4 ore)
Tranzacțiile bursiere. Tranzacții cu lichiditate imediată,
Tranzacții pe bază de aranjament special. Tranzacții în marjă;
tranzacții la vedere. Tranzacțiile la termen. Contractele Futures
și Option.
Seminar 13 şi 14. (4 ore)
Indicatori utilizati in analiza titlurilor financiare
Bibliografie
1. Anghelache, G.(coord) - Piețe de capital și burse de valori. Teste-grilă și aplicații, Editura Economică, Bucuresti,
2003;
2. Stancu, I. – Finanțe. Piețe financiare și gestiunea portofoliului. Investiții directe și finanțarea lor, Ed. Economica.,
Bucureşti, 2007
6.

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
10.3 Pondere
Tip activitate
10.1 Criterii de evaluare
10.2 Metode de evaluare
din nota finală
10.4 Curs
Frecvenţă, parcurgerea
Examen oral
50%
bibliografiei, cunoaşterea
informaţiei predate la curs
10.5 Seminar / laborator
Frecvenţă, elaborarea unor
realizare proiect de cercetare
50%
referate, teme de casă, teste,
participarea la dezbateri la seminar
10.6 Standard minim de performanță
 cunoaşterea în proporţie de 60 % a informaţiei predate la curs;
 activitate la seminar de 50 %.
Data completării
Semnătura titularului de curs
Semnătura titularului de seminar
1.09.2019
Conf. univ. dr. Mihaela NICOLAU
Conf. univ. dr. Mihaela NICOLAU
Data avizării în departament
10 / 09 / 2019

Semnătura directorului de departament
Lector. univ. dr. Rose-Marie Puscaciu
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FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea „DANUBIUS” Galați
ŞTIINŢE ECONOMICE
Finanțe și Administrarea Afacerilor
Finanțe
Masterat
Management financiar public și privat

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

Doctrina și deontologia profesiei
Lect.univ.dr. Constandache Nicoleta
Lect.univ.dr. Constandache Nicoleta
III 2.6 Tipul de
Examen 2.7 Regimul
evaluare
disciplinei2

Domeniu/
Obligatorie

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
3.4 Total ore din planul de învățământ
42
din care: 3.5 curs
14 3.6 seminar / laborator
3.7 Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activități
3.8 Total ore de studiu individual
158
3.9 Total ore pe semestru
200
3.10 Numărul de credite
8

2
28
ore
60
40
46
2
10

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

-

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

- Conexiune internet
- Săli de seminar dotate cu calculatoare și retroproiectoare

Competențe
transversale

Competențe
profesionale

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

1
2

C1. Cunoașterea aprofundată a ariei de specializare și în cadrul acesteia, a dezvoltărilor teoretice, metodologice
și practice specifice managementului financiar în instituții publice și private
C3. Utilizarea integrată a aparatului conceptual și metodologic, în condiții de informare incompletă, pentru a
rezolva probleme teoretice și practice noi

Nu este cazul.

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă
1

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

Obiectivul general al disciplinei este familiarizarea masteranzilor cu
elementele de baza ale doctrinei şi deontologiei contabile în exercitarea
profesiei de expert contabil sau de contabil autorizat concomitent cu
stabilirea limitelor şi răspunderilor expertului contabil în practica contabilă
din România şi Uniunea Europeană
Ca obiective specifice, în sprijinul atingerii obiectivului principal sunt:
- cunoaşterea principiilor de baza si metodologiilor de prelevare, selecție si
sistematizare a datelor;
- identificarea standardelor etice si deontologice specifice experților
contabili si contabililor autorizați
- crearea capacității de a interpreta situaţiile concrete si a le transforma in
baze de date;
- utilizarea adecvată a noţiunilor specifice ale cercetării bibliografice,
teoretice și cazuistice;
- identificarea situațiilor practice care necesită abordare și aprofundare
teoretică ;
- dezvoltarea abilităților și capacității de a genera idei de proiecte din bazele
de date identificate în mediu.

8. Conținuturi
8.1 Curs
Metode de predare
Observații
Curs 1. Profesia contabilă: concept, structură, rol și mod de
2 ore
reglementare
Curs 2. Organizarea profesiei contabile
2 ore
Curs 3. Școli, referențiale și sisteme contabile
2 ore
Prelegeri și discuții pe tematica
Curs 4. Standarde internaționale ale profesiei contabile
2 ore
disciplinei
Curs 5. Etica în profesia contabilă. Principiile etice
2 ore
fundamentale ale profesiei contabile
Curs 6. Organizarea profesiei contabile în România
2 ore
Curs 7. Organizarea și funcționarea CECCAR
2 ore
Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi
1. Suport de studiu disponibil pe platforma Danubius Online
2. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din
România, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al CECCAR nr. 1/1995, modificat și complete prin
Hotărârea Conferinței naționale a CECCAR nr. 18/82/2018 publicată in M.O. al României, Partea I, nr. 389
din 7 mai 2018, disponibil la: http://ceccar.ro/ro/?page_id=30.
3. Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor
autorizaţi, modificată prin Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al
situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, disponibilă la:
http://ceccar.ro/ro/?page_id=21 .
4. Codul etic al profesioniștilor contabili, Ediția a V-a revizuită și adăugită, disponibil la: http://ceccar.ro/ro/wpcontent/uploads/2011/09/Codul_etic_2011.pdf
5. Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și
de contabil autorizat, ediția a V-a, revizuită și adăugită, Editura CECCAR, București, 2017
6. www.ceccar.ro
7. www.cafr.ro
8.2 Seminar / laborator
Metode de predare
Observații
Aplicații practice privind principiile contabile
2 ore
Organizarea activității profesiei contabile
2 ore
Regulamentul privind efectuarea stagiului si examenul de
2 ore
aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil si
de contabil autorizat
Conduita etică și deontologia profesioniștilor contabili. Studiul de caz, metoda activității pe
4 ore
Conținutul codului
grupe, dezbaterea
Expertiza contabilă în procesul civil și comercial
4 ore
Expertiza contabilă în procesul penal
2 ore
Lucrări specifice elaborării expertizelor contabile judiciare și
8 ore
extrajudiciare
Regulamentul de organizare și funcționare CECCAR
4 ore
Bibliografie
2

1.
Toma M., Potdevin J., Elemente de doctrină şi deontologie a profesiei contabile, Editura CECCAR, Bucureşti,
2008.
2.
Horomnea E., Fundamente ştiinţifice ale contabilității. Doctrina. Concepte. Lexicon, Editura.Tipografia
Moldovei, Iaşi, 2008.
3.
Drăgan, C. M., Revoluția contabilității, Editura Universitară, 2007.
4.
Crăciun, D.; Morar, V; Macoviciuc, V., Etica afacerilor, Editura Paideia Bucureşti, 2005.
5.
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din
România, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al CECCAR nr. 1/1995, modificat și complete prin Hotărârea
Conferinței naționale a CECCAR nr. 18/82/2018 publicată in M.O. al României, Partea I, nr. 389 din 7 mai 2018,
disponibil la: http://ceccar.ro/ro/?page_id=30.
6.
Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor
autorizaţi, modificată prin Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor
financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, disponibilă la: http://ceccar.ro/ro/?page_id=21 .
7.
Codul etic al profesioniștilor contabili, Ediția a V-a revizuită și adăugită, disponibil la: http://ceccar.ro/ro/wpcontent/uploads/2011/09/Codul_etic_2011.pdf
8.
Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și
de contabil autorizat, ediția a V-a, revizuită și adăugită, Editura CECCAR, București, 2017
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 întâlniri atât cu reprezentaţi ai
mediului de afaceri, cu experți contabili, cât și cu alți specialiști din domeniul public si privat.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Frecvenţă, parcurgerea
Examen oral
bibliografiei, cunoaşterea
informaţiei predate la curs
10.5 Seminar / laborator
Frecvenţă, studii de caz și
Evaluare continua
monografii, teme de casă, teste,
joc de rol, participarea la
rezolvarea studiilor de caz și
monografiilor la seminar
10.6 Standard minim de performanță
 cunoaşterea în proporţie de 50 % a informaţiei predate la curs;
 activitate la seminar de 50 %.
10.4 Curs

Data completării
01 / 09 / 2019

Semnătura titularului de curs
Lect.univ.dr. Constandache Nicoleta

Data avizării în departament
10 / 09 / 2019

10.3 Pondere
din nota finală
50%
50%

Semnătura titularului de seminar
Lect.univ.dr. Constandache Nicoleta

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

Universitatea „DANUBIUS” Galați
Științe Economice
Finanțe și Administrarea Afacerilor
Contabilitate
Masterat
Management financiar public și privat
2018-2019

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

Fiscalitate și politică fiscală
Conf.univ.dr. Crețu Carmen
Conf.univ.dr. Crețu Carmen
III 2.6 Tipul de evaluare

2.7 Regimul disciplinei2

Obl.

3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de învățământ
56
din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar / laborator
3.7 Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat/consultații
Examinări
Alte activități
3.8 Total ore de studiu individual
169
3.9 Total ore pe semestru
225
3.10 Numărul de credite
9

2
28
ore
50
50
40
17
2
10

E

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

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

-

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




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

Competențe
profesionale

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

Competențe
transversale

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

Nu este cazul

1
2

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opțională, facultativă
1

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

7.2 Obiectivele specifice

Disciplina are ca scop principal realizarea pregătirii masteranzilor pe
problemele generale privind sistemul fiscal, domeniu de o mare
complexitate și utilitate practică, absolut necesar pentru înțelegerea,
aprofundarea și gestionarea fenomenelor economice actuale.
Conținutul disciplinei contribuie la realizarea unei formări la nivel superior
a cursantului, în pas cu cerințele epocii contemporane, asigurându-i
pregătirea teoretică în sfera fenomenelor specifice fiscalității în economie,
precum și elemente de practică prin însușirea tehnicilor și metodologiilor
concrete de așezare a impozitelor și taxelor, a politicii fiscale naționale și
armonizarea cu legislația europeană. În acest sens, cursul asigură:
- cunoașterea elementelor esențiale ale sistemului fiscal;
- înțelegerea procesului de colectare a impozitelor si taxelor;
- implicațiile economice și sociale ale sistemului fiscal, în contextul
integrării europene;
- pregătirea fundamentală pentru interpretarea, implementarea și utilizarea
unui sistem fiscal optim.
- înțelegerea conceptului de fiscalitate și necesitatea sa;
- armonizarea legislației in sistemul fiscal european;
- înțelegerea politicilor fiscale și a mecanismului fiscal în România, în
contextul integrării în U.E.
- pregătirea specialiștilor pentru o mai eficientă implementare a conceptelor
și standardelor europene privind sistemul fiscal;
- asigurarea fundamentului teoretic și practic înțelegerii fiscalității.
- cursurile sunt predate în mod interactiv;
- studii de caz, prin care studenții pot înțelege mai exact dimensiunea
teoretică a problematicii abordate;
- realizarea de proiecte aplicative legate de tematica cursului;
- întocmirea declarațiilor fiscale cu ajutorul programelor ANAF
- discuții cu specialiști în domeniu.

8. Conținuturi
8.1 Curs (ore/curs)
Cursul 1 Sistemul fiscal – concept, caracteristici, evoluții și
clasificare; principii generale de fiscalitate - nr. ore 2
1.1 Conceptul de fiscalitate
1.2 Principiile impunerii
1.3 Definiția și trăsăturile caracteristice impozitului
1.4 Armonizarea fiscală
Cursul 2 Impozitul pe profit - nr. ore 4
2.1. Contribuabili;
2.2. Sfera de aplicare;
2.3. Perioada impozabilă;
2.4. Cotele;
2.5. Determinarea profitului impozabil (venituri impozabile,
venituri neimpozabile, cheltuieli deductibile, cheltuieli
nedeductibile);
2.6. Reținerea impozitului pe dividende;
2.7. Plata impozitului și depunerea declarațiilor fiscale;
Cursul 3 Impozitul pe venit - nr. ore 6
3.1. Contribuabili;
3.2. Sfera de aplicare și perioada impozabilă;
3.3. Cotele de impozitare;
3.4. Impozitarea veniturilor din activități independente;
3.5. Impozitarea veniturilor din salarii;
3.6. Impozitarea veniturilor din cedarea folosinței bunurilor;
3.7. Impozitarea veniturilor din investiții (dividende și dobânzi);
3.8. Impozitarea veniturilor din alte surse;
3.9. Determinarea venitului net anual impozabil și a impozitului

Metode de predare
- Expunerea: descrierea,
explicația, prelegerea
dialog, prelegeri cu
oponenți, prelegeri în
echipă.

Observații

- Postarea cursurilor pe
platforma electronică de
învățământ Danubius
online (la Resurse)
- Suportul de curs în
format Power Point
- Conversația:
conversația euristică,
dezbaterea, dialogul,
conversații de fixare și
consolidare a
cunoștințelor, conversații
de sistematizare și
sinteză, conversații de
aplicare.
- Problematizarea:
utilizarea întrebărilorproblemă, problemelor și
situațiilor- problemă.
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pe venitul net anual impozabil.
Cursul 4 Taxa pe valoarea adăugată - nr. ore 4
4.1. Sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată;
4.2. Persoanele impozabile;
4.3. Operațiunile cuprinse în sfera de aplicare a
taxei pe valoarea adăugată;
4.4. Locul operațiunilor cuprinse în sfera de aplicare a taxei
pe valoarea adăugată;
4.5. Faptul generator și exigibilitatea
taxei pe valoarea adăugată;
4.6. Baza de impozitare;
4.7. Cotele de taxă pe valoarea adăugată
4.8. Operațiunile scutite de taxa pe valoarea adăugată;
4.9. Regimul deducerilor;
4.10. Persoanele obligate la plata taxei pe valoarea adăugată;
4.11. Obligațiile privind taxa pe valoarea adăugată;
4.12. Regimurile speciale pentru: întreprinderi mici, agenții de
turism, bonuri second- hand, opere de artă, obiecte de colecție și
antichități, aurul de investiții, persoanele impozabile nestabilite în
Comunitate care prestează servicii electronice persoanelor
neimpozabile;
4.13. Răspunderea pentru plata taxei pe valoarea adăugată;
4.14. Dispoziții tranzitorii.
Cursul 5 Accizele - nr. ore 4
5.1. Accizele armonizate:
• Sfera de aplicare, faptul generator, eliberarea pentru
consum, exigibilitatea, calculul accizelor;
• Regimul de antrepozitare fiscală: reguli generale,
autorizarea ca antrepozite fiscale, condiții
de
autorizare;
obligațiile
antrepozitarilor
autorizați;
anularea, revocarea, suspendarea autorizației;
• Operatorii înregistrați, operatorii neînregistrați,
reprezentantul fiscal;
• Deplasarea și primirea produselor aflate în regim
suspensiv;
• Deplasarea intracomunitară a produselor cu accize plătite;
• Vânzarea la distanță;
• Scutirile de la plata accizelor;
• Restituirile;
• Sistemul de marcare;
5.2. Alte produse accizabile:
• Sfera de aplicare;
• Calculul accizelor;
• Plătitorii;
• Scutirile.
Cursul 6 Impozitele și taxele locale - nr. ore 4
6.1. Impozitul pe clădiri;
6.2. Impozitul pe teren;
6.3. Impozitul pe mijloacele de transport
Cursul 7 Proceduri fiscale - nr. ore 4 ore
7.1 Procedura înregistrării fiscale
• Modalitățile de înregistrare fiscală;
• Termenul de înregistrare;
• Modificările ulterioare înregistrării;
• Declararea și înregistrarea filialelor și sediilor
secundare (caz special: înregistrarea punctelor de lucru);
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7.2. Procedura stabilirii și declarării impozitelor și taxelor:
• Formele administrative pentru stabilirea impozitelor și
taxelor;
• Depunerea declarațiilor fiscale;
• Corectarea declarațiilor fiscale;
• Forma și conținutul declarațiilor fiscale;
• Termenul de prescripție la stabilire;
• Sarcina probei;
• Estimarea bazei de impunere;
7.3. Plata impozitelor și taxelor:
• Reguli privind efectuarea plății;
• Termenele de plată;
• Ordinea de stingere;
• Compensarea și restituirea;
• Majorările de întârziere;
• Prescripția dreptului de a efectua executarea silită;
• Somația și titlul executoriu;
7.4. Procedura contestării actelor administrative fiscale:
• Termenul și locul de depunere a contestației;
• Forma și conținutul contestației;
• Suspendarea procedurii de soluționare a contestației;
• Suspendarea executării actului administrativ fiscal.
Bibliografie

1. Crețu C., Fiscalitate și politică fiscală. Aplicații practice, studii de caz și teste grilă, Editura Zigotto, Galați, 2016
2. Crețu C., Constandache Nicoleta, Expertiză contabilă și consultanță fiscală, ediția a II-a, Editura Zigotto, Galați,

2015
3. Crișu Constantin, Codul fiscal. Procedura fiscală. Norme de aplicare, Editura Juris Argessis, București, 2015
4. Minea Mircea Stefan, Costas Cosmin Flavius , Fiscalitatea in Europa la începutul mileniului III, Ed. Rosetti, 2006,
Bucuresti
5. Cartea verde a fiscalității 2018, Editura Rentrop&Straton, București, 2018
6. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 597 din 13.08.2002, cu modificările
și completările ulterioare
7. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, modificat prin Legea nr.198/2018
8. Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, modificată prin Legea nr.212/2018
8.2 Seminar (2 ore/seminar)
Metode de predare
Observații
-Expunerea: descrierea,
explicația, prelegerea dialog,
Tema I. Studii de caz privind impozitul pe profit – nr. ore 2
prelegeri cu oponenți,
Tema II. Studii de caz privind taxa pe valoarea adăugata - nr. ore curs 2
prelegeri în echipă.
- Problematizarea: utilizarea
Tema III. Studii de caz privind impozitul pe dividende – nr. ore 2
întrebărilor-problemă,
Tema IV Aplicații practice privind taxele vamale și accizele – nr. ore 2
problemelor și situațiilorproblemă.
Tema V Studii de caz privind impozitul pe veniturile din salarii – nr. ore 2
- Utilizarea unui
Tema VI Aplicații practice privind impozitele și taxele locale - nr. ore 2
programelor din cadrul
ANAF pentru raportarea
Tema VII Studii de caz privind alte impozite și taxe colectate la bugetul
obligațiilor fiscale și
de stat – nr. ore 2
întocmirea situațiilor
financiar-contabile
- Documente în format scris
și electronic sau alte
documentații furnizate de
titularul de seminar.
Bibliografie
1. Crețu C., Fiscalitate și politică fiscală. Aplicații practice, studii de caz și teste grilă, Editura Zigotto, Galați, 2016
2. Crețu C., Constandache Nicoleta, Expertiză contabilă și consultanță fiscală, ediția a II-a, Editura Zigotto, Galați,
2015
3. Crișu Constantin, Codul fiscal. Procedura fiscală. Norme de aplicare, Editura Juris Argessis, București, 2015
4. Minea Mircea Stefan, Costas Cosmin Flavius , Fiscalitatea in Europa la începutul mileniului III, Ed. Rosetti, 2006,
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București
5. Cartea verde a fiscalității 2018, Editura Rentrop&Straton, București, 2018
6. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 597 din 13.08.2002, cu modificările
și completările ulterioare
7. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, modificat prin Legea nr.198/2018
8. Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, modificată prin Legea nr.212/2018
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conținutul disciplinei este în concordanță cu ceea ce se predă în alte centre universitare din țară și din străinătate. Pentru
o mai bună adaptare la cerințele pieței muncii a conținutului disciplinei vor avea loc întâlniri atât cu reprezentați ai
mediului de afaceri, cu experți contabili, cât și cu specialiști din cadrul Administrației fiscale.
Orice absolvent va putea întocmi în activitatea profesională viitoare, declarațiile fiscale pentru o societate comercială,
oferi consultanță fiscală agenților economici și persoane fizice autorizate. Legat de activitatea fiscală, conținutul
disciplinei este elaborat și în urma consultărilor cu specialiști în domeniul fiscalității.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
din nota finală
60%

- Cunoașterea tuturor noțiunilor
Examen oral și prezentarea
predate la curs legate de fiscalitate și
referatului de cercetare
politica fiscală, rezolvarea aplicaților
practice (problemelor/studiilor de caz) la
examen și evaluarea referatului de
cercetare
10.5 Seminar
- Efectuarea temelor de control pe
Notarea temelor de control și a
40%
testului de verificare
platforma de învățământ Sakai și a
testului de verificare, pe parcursul
semestrului
10.6 Standard minim de performanță
- Cunoașterea noțiunilor privind fiscalitatea și politica fiscală națională și europeană
- Notarea cu minim 1 punct a fiecărei teme de control și a testului de verificare de pe platforma electronică de
învățământ SAKAI (Danubius online).
10.4 Curs

Data completării
01/09 /2019

Semnătura titularului de curs
Conf. univ. dr. Carmen Mihaela Crețu

Data avizării în departament
10 / 09 / 2019

Semnătura titularului de seminar
Conf. univ. dr. Carmen Mihaela Crețu

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

Universitatea „DANUBIUS” din Galați
de Științe Economice
Finanțe și Administrarea Afacerilor
Finanțe
Master
MANAGEMENT FINANCIAR PUBLIC ȘI PRIVAT
CONTABILITATE FINANCIARĂ APROFUNDATĂ
Conf. univ. dr. Necşulescu Ecaterina
Conf. univ. dr. Necşulescu Ecaterina
III 2.6 Tipul de evaluare
E
2.7 Regimul disciplinei2

Opț.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: curs
1
seminar
3.4 Total ore din planul de învățământ
42
din care: 28 curs
14 28 seminar /
3.7 Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activități ( participare sesiuni comunicări ştiinţifice, proiecte de cercetare ş.a.)
3.8 Total ore de studiu individual
83
3.9 Total ore pe semestru
125
3.10 Numărul de credite
5

2
28
ore
30
30
20
3
-

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

-

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

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

Competențe
profesionale

C1. Cunoașterea aprofundată a ariei de specializare și în cadrul acesteia, a dezvoltărilor teoretice,
metodologice și practice specifice auditului și controlului în instituțiile publice și private

Competențe
transversale

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

Nu este cazul

1
2

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

Obiectivul general al disciplinei.
Disciplina are drept scop completarea pregătirii profesionale în
domeniul standardelor de audit financiar. Cursul este astfel structurat
încât să asigure masteranzilor:
- cunoaşterea principalelor elemente privind operaţiunile de lichidare,
fuziune şi divizare a societăților comerciale;
- utilizarea indicatorilor adecvaţi privind valorificarea operaţiunilor de
lichidare, fuziune și divizare;
- înţelegerea conţinutului instrumentelor ce trebuie utilizate în
operaţiunile de lichidare, fuziune și divizare;
- însuşirea prevederilor legislative şi contabile necesare aplicării
reglementărilor privind lichidarea, fuziunea şi divizarea.
Ca obiective specifice, în sprijinul atingerii obiectivului
principal sunt:
- cunoaşterea principiilor de baza si metodologiilor de prelevare,
selecție si sistematizare a datelor;
- crearea capacității de a interpreta situaţiile concrete si a le transforma
in baze de date;
- utilizarea adecvată a noţiunilor specifice ale cercetării bibliografice,
teoretice și cazuistice;
- identificarea situațiilor practice care necesită abordare și aprofundare
teoretică;
- dezvoltarea abilităților și capacității de a genera idei de proiecte din
bazele de date identificate în mediu

8. Conținuturi
8.1 Curs
Curs 1 – 2 ore
Elemente de bază privind normalizarea și reglementarea
contabilă
Curs 2 – 2 ore
Aspecte generale privind dizolvarea şi lichidarea
societăților comerciale; cadrul juridic al operaţiunilor de
lichidare
Curs 3 – 2 ore
Etapele operaţiunilor de lichidare
Curs 4-5 – 4 ore
Contabilizarea operaţiunilor de dizolvare şi lichidare a
societăţilor comerciale
Curs 6 – 2 ore
Contabilitatea operaţiunilor care se efectuează la
retragerea sau excluderea acționarilor/ asociaţilor
Curs 7 – 2 ore
Fuziunea - modalitate juridică şi economică de regrupare
şi concentrare a societăților comerciale
Curs 8 – 2 ore
Abordarea și etapele fuziunii
Curs 9 – 2 ore
Contabilitatea operaţiunilor de fuziune – cazul în care
cele două societăți sunt independente
Curs 10 – 2 ore
Contabilitatea operaţiunilor de fuziune-cazul în care
societatea absorbantă deţine titluri la societatea absorbită
Curs 11 – 2 ore
Contabilitatea operaţiunilor de fuziune-cazul în care
societatea absorbită deţine titluri la societatea absorbantă
Curs 12 – 2 ore
Contabilitatea operaţiunilor de fuziune-cazul în care între

Metode de predare
- Expunerea: descrierea,
explicaţia, prelegerea dialog,
prelegeri cu oponenţi, prelegeri
în echipă.
- Postarea cursurilor pe
platforma electronică de
învățământ Danubius online (la
Resurse)
- Conversaţia: conversaţia
euristică, dezbaterea, dialogul,
conversaţii de fixare şi
consolidare a cunoştinţelor,
conversaţii de sistematizare şi
sinteză, conversaţii de aplicare.
- Problematizarea: utilizarea
întrebărilor-problemă,
problemelor şi situaţiilorproblemă.
- Descoperirea: redescoperirea
dirijată şi independentă,
descoperirea creativă,
descoperirea prin documentare,
descoperirea experimentală.

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

societățile care fuzionează există participații reciproce
Curs1 3 – 2 ore
Contabilitatea operațiunilor de divizare a societăților
comerciale
Curs 14 – 2 ore
Contabilitatea operațiunilor de leasing
Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi
1. I.A. Stanca, Dizolvarea şi lichidarea societãţilor comerciale- practicã judiciarã, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2011;
2.Georgescu I., Istrate C., Huian C., Impactul reorganizării societăţilor comerciale asupra calităţii informaţiei
contabile, Ed. Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2009
3. Tiron-Tudor Adriana, Combinări de întreprinderi, Editura Accent, Cluj Napoca, 2005
4. Ristea Mihai, Dumitru Corina G., Contabilitate aprofundată, Editura Universitară, Bucureşti, 2005
5. ***Legea 31/1990 privind societaţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial. nr. 1.066 din 17.11.2004, cu
modificările şi completările ulterioare;
6. *** Noul Cod Civil, Legislaţie consolidată şi Index 2015, Capitolul IV Încetarea persoanei juridice, Editat de
SC Universul Juridic SRL, 2015.
7.***Ordinul nr. 897/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a
principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau
excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor
8.xxxx OMFP nr. 470/2018 din 11 ianuarie 2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea
situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale
Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile publicat
în Monitorul Oficial nr. 66 din 23 ianuarie 2018
9.Săcărin Marian, Contabilitatea şi fiscalitatea reorganizării și lichidării societăților, Editura CECCAR, 2018
Bibliografie de elaborare a cursului
1. I.A. Stanca, Dizolvarea şi lichidarea societãţilor comerciale- practicã judiciarã, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2011;
2.Georgescu I., Istrate C., Huian C., Impactul reorganizării societăţilor comerciale asupra calităţii informaţiei
contabile, Ed. Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2009
3. Tiron-Tudor Adriana, Combinări de întreprinderi, Editura Accent, Cluj Napoca, 2005
4. Ristea Mihai, Dumitru Corina G., Contabilitate aprofundată, Editura Universitară, Bucureşti, 2005
5.Toma Marin, Reorganizarea întreprinderilor prin fuziune şi divizare, Editura CECCAR, Bucureşti, 2003
6. ***Legea 31/1990 privind societaţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial. nr. 1.066 din 17.11.2004, cu
modificările şi completările ulterioare;
7. *** Legea contabilitaţii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial nr. 454 din 18.06.2008, cu modificările şi
completările ulterioare;
8. *** Noul Cod Civil, Legislaţie consolidată şi Index 2015, Capitolul IV Încetarea persoanei juridice, Editat de
SC Universul Juridic SRL, 2015.
9. *** Codul Fiscal din 2015 adoptat prin Legea 227/2015, (publicat în Monitorul Oficial nr. 688 din 10.09.2015),
cu modificările si completările ulterioare)
10. *** Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile, publicat în
Monitorul Oficial nr. 910 din 09.12.2015 (inclusiv anexele la acest ordin:Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3 și Anexa 4)
11. ***Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
12.***Ordinul nr. 897/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a
principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau
excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor
13. *** Ghid practic de aplicare a Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și
situațiile finanicare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, Editura CECCAR, Bucuresti, 2015
14. *** Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2003 privind Codului Fiscal aprobate prin Hotărârea de
Guvern nr. 1/2016, publicate în Monitorul Oficial nr. 22 din 13/01.2016
15.xxxx OMFP nr. 470/2018 din 11 ianuarie 2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea
situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale
Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile publicat
în Monitorul Oficial nr. 66 din 23 ianuarie 2018
16. Săcărin Marian, Contabilitatea şi fiscalitatea reorganizării și lichidării societăților, Editura CECCAR, 2018
8.2 . Seminar / laborator
T1- 2 ore
Normalizarea și reglementarea contabilă- Elemente de

Metode de predare
Prezentarea unui model, discutarea
modului de realizare. Prezentarea unor

Observații
Temele
sunt

bază
T2- 2 ore
Aspecte generale privind dizolvarea şi lichidarea
societăților comerciale; cadrul juridic al operaţiunilor de
lichidare
T3- 2 ore
Aplicații privind etapele operaţiunilor de lichidare
T4, 5 - 4 ore
Aplicații privind contabilizarea operaţiunilor de
dizolvare şi lichidare a societăţilor comerciale
T6 - 2 ore
Aplicații privind contabilitatea operaţiunilor care se
efectuează la retragerea sau excluderea acționarilor/
asociaţilor
T7 - 2 ore
Fuziunea - modalitate juridică şi economică de regrupare
şi concentrare a societăților comerciale
T8 - 2 ore
Etapele fuziunii
T9 - 2 ore
Aplicații privind contabilitatea operaţiunilor de fuziune –
cazul în care cele două societăți sunt independente
T10 - 2 ore
Aplicații privind contabilitatea operaţiunilor de fuziunecazul în care societatea absorbantă deţine titluri la
societatea absorbită
T11- 2 ore
Aplicații privind contabilitatea operaţiunilor de fuziunecazul în care societatea absorbită deţine titluri la
societatea absorbantă
T 12 - 2 ore
Contabilitatea operaţiunilor de fuziune-cazul în care între
societățile care fuzionează există participații reciproce
T13- 2 ore
Aplicații privind contabilitatea operațiunilor de divizare
a societăților comerciale
T114 - 2 ore
Aplicații privind contabilitatea operațiunilor de leasing

teme de către studenți, evaluare

postate pe
platforma
Sakai

Prezentarea unui model, discutarea
modului de realizare. Prezentarea unor
teme de către studenți, evaluare.
Prezentarea unui model, discutarea
modului de realizare.
Prezentarea unui model, discutarea
modului de realizare. Prezentarea unor
teme de către studenți, evaluare.
Prezentarea unui model, discutarea
modului de realizare. Prezentarea unor
teme de către studenți, evaluare

Prezentarea unui model, discutarea
modului de realizare. Prezentarea unor
teme de către studenți, evaluare

Prezentarea unui model de proiect de
cercetare, discutarea modului de
elaborare, procedurile de aplicare și de
accesare a fondurilor. Verificarea
cunoștințelor.

Bibliografie obligatorie selectivă:
1. I.A. Stanca, Dizolvarea şi lichidarea societãţilor comerciale- practicã judiciarã, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2011;
2.Georgescu I., Istrate C., Huian C., Impactul reorganizării societăţilor comerciale asupra calităţii informaţiei
contabile, Ed. Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2009
3. Tiron-Tudor Adriana, Combinări de întreprinderi, Editura Accent, Cluj Napoca, 2005
4. Ristea Mihai, Dumitru Corina G., Contabilitate aprofundată, Editura Universitară, Bucureşti, 2005
5.Toma Marin, Reorganizarea întreprinderilor prin fuziune şi divizare, Editura CECCAR, Bucureşti, 2003
6. ***Legea 31/1990 privind societaţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial. nr. 1.066 din 17.11.2004, cu
modificările şi completările ulterioare;
7. *** Legea contabilitaţii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial nr. 454 din 18.06.2008, cu modificările şi
completările ulterioare;
8. *** Noul Cod Civil, Legislaţie consolidată şi Index 2015, Capitolul IV Încetarea persoanei juridice, Editat de
SC Universul Juridic SRL, 2015.
9. *** Codul Fiscal din 2015 adoptat prin Legea 227/2015, (publicat în Monitorul Oficial nr. 688 din 10.09.2015),
cu modificările si completările ulterioare)
10. *** Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile, publicat în
Monitorul Oficial nr. 910 din 09.12.2015 (inclusiv anexele la acest ordin:Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3 și Anexa 4)
11. ***Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
12.***Ordinul nr. 897/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a
principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau

excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor
13. *** Ghid practic de aplicare a Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și
situațiile finanicare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, Editura CECCAR, Bucuresti, 2015
14. *** Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2003 privind Codului Fiscal aprobate prin Hotărârea de
Guvern nr. 1/2016, publicate în Monitorul Oficial nr. 22 din 13/01.2016
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice,
asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se predă în alte centre universitare din țară și din străinătate.
Pentru o mai bună adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei vor avea loc întalniri atât cu
reprezentaţi ai mediului de afaceri, cu experți contabili, cât și cu specialiști din institutii publice si private
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Cunoaşterea informaţiei predate
Examinare orala
la curs, parcurgerea
bibliografiei, frecvenţă.
10.5 Seminar / laborator
Participarea la dezbateri la
Evaluare continuă
seminar frecvenţă, elaborarea
unor referate, teme de casă,
teste.
10.6 Standard minim de performanță
cunoaşterea în proporţie de 50 % a informaţiei predate la curs;
activitate la seminar de 50 %.
10.4 Curs

10.3 Pondere
din nota finală
50%
50%

Data: 01.09.2019
Semnătura titularului de curs
Conf.univ.dr.Necșulescu Ecaterina

Data avizării în departament
10 / 09 / 2019

Semnătura titularului de seminar
Conf.univ.dr.Necșulescu Ecaterina

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

FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii / Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităților de curs
2.3 Titularul activităților de seminar
2.4 Anul de studiu
II 2.5 Semestrul

Universitatea „DANUBIUS” din Galați
de Științe Economice
Finanțe și Administrarea Afacerilor
Finanțe
Master
MANAGEMENT FINANCIAR PUBLIC ȘI PRIVAT
Raportarea situației fluxurilor de trezorerie
Conf. univ. dr. Emanuel Ștefan Marinescu
Conf. univ. dr. Emanuel Ștefan Marinescu
III 2.6 Tipul de evaluare
PV 2.7 Regimul disciplinei2

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
2
din care: curs
1
seminar
3.4 Total ore din planul de învățământ
28 din care: 28 curs
14 28 seminar /
3.7 Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activități ( participare sesiuni comunicări ştiinţifice, proiecte de cercetare ş.a.)
3.8 Total ore de studiu individual
72
3.9 Total ore pe semestru
100
3.10 Numărul de credite
4

1
14
ore
30
20
10
4
2
6

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

-

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

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

Competențe
profesionale

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

1
2

C1. Cunoașterea aprofundată a ariei de specializare și în cadrul acesteia, a dezvoltărilor teoretice,
metodologice și practice specifice auditului și controlului în instituțiile publice și private

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă

Fac.

Competențe
transversale

Nu este cazul

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

Obiectivul general al disciplinei.
Disciplina are drept scop completarea pregătirii profesionale în
domeniul standardelor de audit financiar. Cursul este astfel structurat
încât să asigure masteranzilor:
- cunoaşterea principalelor elemente privind operaţiunile de lichidare,
fuziune şi divizare a societăților comerciale;
- utilizarea indicatorilor adecvaţi privind valorificarea operaţiunilor de
lichidare, fuziune și divizare;
- înţelegerea conţinutului instrumentelor ce trebuie utilizate în
operaţiunile de lichidare, fuziune și divizare;
- însuşirea prevederilor legislative şi contabile necesare aplicării
reglementărilor privind lichidarea, fuziunea şi divizarea.
Ca obiective specifice, în sprijinul atingerii obiectivului
principal sunt:
- cunoaşterea principiilor de baza si metodologiilor de prelevare,
selecție si sistematizare a datelor;
- crearea capacității de a interpreta situaţiile concrete si a le transforma
in baze de date;
- utilizarea adecvată a noţiunilor specifice ale cercetării bibliografice,
teoretice și cazuistice;
- identificarea situațiilor practice care necesită abordare și aprofundare
teoretică;
- dezvoltarea abilităților și capacității de a genera idei de proiecte din
bazele de date identificate în mediu

8. Conținuturi
8.1 Curs
Curs 1 – 2 ore
Definiții și domeniu de aplicare
Curs 2 – 2 ore
Componente ale numerarului și ale echivalentelor de
numerar. Alte tranzacții decât cele în numerar
Curs 3 – 2 ore
Dobânzi și dividende sau distribuiri similare
Curs 4– 2 ore
Fluxuri de trezorerie din activitatea operațională
Curs 5– 2 ore
Raportarea fluxurilor de trezorerie din activitatea
operațională
Curs 6 – 2 ore
Fluxuri de trezorerie din activitatea de investiții și din
activitatea de finanțare
Curs 7 – 2 ore
Raportarea fluxurilor de trezorerie din activitatea de
investiții și activitatea de finanțare

Metode de predare
- Expunerea: descrierea,
explicaţia, prelegerea dialog,
prelegeri cu oponenţi, prelegeri
în echipă.
- 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 situaţiilorproblemă.
- Descoperirea: redescoperirea
dirijată şi independentă,
descoperirea creativă,
descoperirea prin documentare,
descoperirea experimentală.

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

Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi
1.GREUNING, Hennie Van ş.a. Standarde internaţionale de raportare financiară. Ediţia a VI-a. Bucureşti: Editura
Irecson, 2011
2.DUMITRU, Corina Graziella ș.a. Accounting : “solved problems, applications, case study”. București: Editura

Universitară, 2011
3.Ristea, Mihai ş.a. – Contabilitatea societăţilor comerciale. Vol. 1 Editura a 3-a rev. - Bucureşti, Editura
Universitară, 2009
4.Ristea, Mihai ş.a. – Contabilitatea societăţilor comerciale. Vol. 2 Editura a 3-a rev. - Bucureşti, Editura
Universitară, 2009
5.Crevelescu, O., Marea Carte Verde a Monografiilor Contabile 2018, București, Rentrop&Straton, 2018
6. *** Legea contabilitaţii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial nr. 454 din 18.06.2008, cu modificările şi
completările ulterioare;
7.*** ORDINUL nr. 1802/29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile
financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate
Bibliografie de elaborare a cursului
1.GREUNING, Hennie Van ş.a. Standarde internaţionale de raportare financiară. Ediţia a VI-a. Bucureşti: Editura
Irecson, 2011
2.DUMITRU, Corina Graziella ș.a. Accounting : “solved problems, applications, case study”. București: Editura
Universitară, 2011
3.Ristea, Mihai ş.a. – Contabilitatea societăţilor comerciale. Vol. 1 Editura a 3-a rev. - Bucureşti, Editura
Universitară, 2009
4.Ristea, Mihai ş.a. – Contabilitatea societăţilor comerciale. Vol. 2 Editura a 3-a rev. - Bucureşti, Editura
Universitară, 2009
5.Crevelescu, O., Marea Carte Verde a Monografiilor Contabile 2018, București, Rentrop&Straton, 2018
6. *** Legea contabilitaţii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial nr. 454 din 18.06.2008, cu modificările şi
completările ulterioare;
7.*** ORDINUL nr. 1802/29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile
financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate
8. *** Ghid practic de aplicare a Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și
situațiile finanicare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, Editura CECCAR, Bucuresti, 2015
9.xxxx OMFP nr. 470/2018 din 11 ianuarie 2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea
situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale
Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile publicat
în Monitorul Oficial nr. 66 din 23 ianuarie 2018
8.2 . Seminar / laborator
Metode de predare
Observații
Prezentarea unui model, discutarea
Temele
T1 - 2 ore
Definiții și domeniu de aplicare
modului de realizare.
sunt
Prezentarea unor teme de către
postate pe
T2 - 2 ore
studenți, evaluare
platforma
Componente ale numerarului și ale echivalentelor de
Sakai
numerar. Alte tranzacții decât cele în numerar
Prezentarea unui model, discutarea
Temele
T3 - 2 ore
Dobânzi și dividende sau distribuiri similare
modului de realizare.
sunt
postate pe
T4 - 2 ore
Aplicații privind fluxuri de trezorerie din activitatea
Prezentarea unor teme de către
platforma
operațională
studenți, evaluare.
Sakai
T5 - 2 ore
Aplicații privind raportarea fluxurilor de trezorerie din
activitatea operațională
T6 - 2 ore
Aplicații privind fluxuri de trezorerie din activitatea de
investiții și din activitatea de finanțare
T7 - 2 ore
Aplicații privind Raportarea fluxurilor de trezorerie din
activitatea de investiții și activitatea de finanțare
Bibliografie obligatorie selectivă:
1.GREUNING, Hennie Van ş.a. Standarde internaţionale de raportare financiară. Ediţia a VI-a. Bucureşti: Editura
Irecson, 2011
2.DUMITRU, Corina Graziella ș.a. Accounting : “solved problems, applications, case study”. București: Editura
Universitară, 2011
3.Ristea, Mihai ş.a. – Contabilitatea societăţilor comerciale. Vol. 1 Editura a 3-a rev. - Bucureşti, Editura
Universitară, 2009
4.Ristea, Mihai ş.a. – Contabilitatea societăţilor comerciale. Vol. 2 Editura a 3-a rev. - Bucureşti, Editura
Universitară, 2009

5.Crevelescu, O., Marea Carte Verde a Monografiilor Contabile 2018, București, Rentrop&Straton, 2018
6. *** Legea contabilitaţii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial nr. 454 din 18.06.2008, cu modificările şi
completările ulterioare;
7.*** ORDINUL nr. 1802/29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile
financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice,
asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se predă în alte centre universitare din țară și din străinătate.
Pentru o mai bună adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei vor avea loc întalniri atât cu
reprezentaţi ai mediului de afaceri, cu experți contabili, cât și cu specialiști din institutii publice si private
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Cunoaşterea informaţiei predate
Prezentare și susținere referat
la curs, parcurgerea
științific
bibliografiei, frecvenţă.
10.5 Seminar / laborator
Participarea la dezbateri la
Evaluare continuă
seminar frecvenţă, elaborarea
unor referate, teme de casă,
teste.
10.6 Standard minim de performanță
cunoaşterea în proporţie de 50 % a informaţiei predate la curs;
activitate la seminar de 50 %.
10.4 Curs

10.3 Pondere
din nota finală
50%
50%

Data: 01.09.2018

Semnătura titularului de curs
Conf.univ.dr. Emanuel Ștefan Marinescu

Data avizării în departament
12.09.2018

Semnătura titularului de seminar
Conf.univ.dr. Emanuel Ștefan Marinescu

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

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

Universitatea „DANUBIUS” din Galați
Științe Economice
Finanțe și Administrarea Afacerilor
Finanțe
Masterat
MANAGEMENT FINANCIAR PUBLIC ȘI PRIVAT

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

AUDIT FINANCIAR-CONTABIL
Conf.univ.dr. Sîrbu Carmen
Conf.univ.dr. Sîrbu Carmen
IV 2.6 Tipul de evaluare
E
2.7 Regimul disciplinei2

Obl.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3 din care: curs
1
seminar
3.4 Total ore din planul de învățământ
42 din care: curs
14 seminar
3.7 Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activități ( participare sesiuni comunicări ştiinţifice, proiecte de cercetare ş.a.)
3.8 Total ore de studiu individual
133
3.9 Total ore pe semestru
175
3.10 Numărul de credite
7

2
28
ore
40
30
40
10
3
10

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

Nu este cazul
Nu este cazul

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

sală de curs dotată cu proiector
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.)
Competențe
profesionale




Competențe
transversale



1
2



C1. Cunoașterea aprofundată a ariei de specializare și în cadrul acesteia, a dezvoltărilor teoretice,
metodologice și practice specifice managementului financiar în instituții publice și private
C3. Utilizarea integrată a aparatului conceptual și metodologic, în condiții de informare incompletă,
pentru a rezolva probleme teoretice și practice noi

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

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

Prin viziunea integratoare a auditului se pune la dispoziţia masteranzilor
un ansamblu coerent de metode, instrumente şi referinţe care permit
evaluarea sistemelor de management financiar şi control ale unităţii auditate
din punct de vedere a legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficienţei şi
eficacităţii.
Ca obiective specifice, în sprijinul atingerii obiectivului principal, sunt:
- cunoaşterea principiilor de baza si metodologiilor de prelevare, selecție si
sistematizare a datelor;
- crearea capacității de a interpreta situaţiile concrete si a le transforma in
baze de date;
- utilizarea adecvată a noţiunilor specifice ale cercetării bibliografice,
teoretice și cazuistice;
- identificarea situațiilor practice care necesită abordare și aprofundare
teoretică ;
- dezvoltarea abilităților și capacității de a genera idei de proiecte din bazele
de date identificate în mediu;

8. Conținuturi
8.1 Curs
Curs 1
Cap.1. Principii şi reguli cu caracter general: - 1 ora
1.1 Auditul: scurt istoric
1.2 Rolul auditului financiar-contabil
1.3. Principiile generale ale unui angajament de audit
1.4. Tipuri de audit
1.5. Categorii de auditori
1.6. Riscurile în audit
1.7 Pragul de semnificaţie în audit
1.8 Normele de referinţă în audit.
Cap.2. Misiunea de bază în auditul financiar: auditul statutar
(legal): - 1ora
2.1 Auditul statutar: definiţie, rol şi obiective.
2.2 Acceptarea angajamentului de audit
2.3. Orientarea si planificarea auditului
2.4.Evaluarea controlului intern
2.5. Auditul situatiilor financiare:
Curs 2
Cap.3. Documentarea lucrărilor de audit - 2 ore
3.1. Probele de audit
3.2. Documentatia de audit
Curs 3
Cap.4. Raportul de audit: - 2 ore
4.1. Continutul raportului de audit;
4.2. Tipurile de opinie exprimate de auditori
Curs 4
Cap.5. Misiuni speciale şi misiuni conexe de audit: - 2 ore
5.1 Misiuni speciale de audit.
5.2 Examenul informaţiilor financiare previzionale.
5.3 Misiuni de examen limitat al situaţiilor financiare.
5.4 Misiuni de examen pe bază de proceduri convenite.
5.5 Misiuni de compilare a informaţiilor financiare.
Curs 5
Cap.6. Normele de comportament în audit- 2 ore
6.1 Principii fundamentale.
6.2 Independenţa in audit.
6.3 Activităţi incompatibile cu practicarea independentă a auditului.
Curs 6
Cap 7. Controlul de calitate in audit : - 2 ore
Curs 7
Cap 8. Activitatea de cenzor: - 2 ore

Metode de predare
Expunere însoțită de
prezentare Power
Point, cu caracter
interactiv.

Observații
Postarea cursului
,,in integrum” pe
platforma Sakai.

Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi
 Toma Marin, Iniţiere în auditul situaţiilor financiare ale unei entităţi, ediţia a Ii-a, Editura CECCAR, Bucureşti, 2009
 CECCAR, Audit – Suport de curs pentru examenul de aptitudini în vederea obţinerii calităţii de expert contabil, 2010.
Codul etic naţional al profesioniştilor contabili, ediţia a IV-a, revizuită, Editura CECCAR, Bucureşti, 2007, pp. 16-158.
Bibliografie de elaborare a cursului
1. Toma Marin, Iniţiere în auditul situaţiilor financiare ale unei entităţi, ediţia a Ii-a, Editura CECCAR, Bucureşti, 2007,
pp. 14-264.
2. Legea privind societăţile comerciale nr. 31/1990, modificată prin Legea nr. 441 din 27.11.2006, publicată în
Monitorul Oficial nr. 955 din 28.11.2006.
3. Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor
autorizaţi, republicată în Monitorul Oficial nr. 13 din 08.01.2008, art. 7 şi art. 12.
4. Boulescu Mircea, Ghiţă Marcel, Mareş Valericâ, Controlul fiscal şi auditul financiar-fiscal, Editura CECCAR,
Bucureşti, 2003.
5. Munteanu Victor (coordonator), Audit financiar-contabil, Ed. Universitara, Bucuresti, 2012
6. *** - Codul etic naţional al profesioniştilor contabili, ediţia a IV-a, revizuită, Editura CECCAR, Bucureşti, 2007, pp.
16-158.
8.2 . Seminar / laborator
Metode de predare
Observații
T.1-2. Evaluarea sistemului de control intern 4 ore
Prezentarea unui
Postarea cursului
model, discutarea
,,in integrum” pe
T.3-4. Auditul imobilizarilor corporale 4 ore
modului
de
realizare.
platforma Sakai.
T.5-6. Auditul fluxurilor operationale 4 ore
Prezentarea
unor
teme
T.7. Auditul fluxurilor vanzari-clienti 2 ore
de către studenți,
T.8-9. Auditul creantelor comerciale 4 ore
evaluare
T.10-11. Auditul obligatiilor financiare 4 ore
T.12-13. Auditul fluxurilor de personal 4 ore
T.14. Evaluarea sistemului de control intern 2 ore
Bibliografie obligatorie selectivă:
1. Toma Marin, Iniţiere în auditul situaţiilor financiare ale unei entităţi, ediţia a Ii-a, Editura CECCAR, Bucureşti, 2010
2. Alexandru Rusovici, Manager in misiunea de audit. Ghid pentru intelegerea si aplicarea standardelor internationale
de audit financiar (ISA), Ede. Regia Autonoma Monitorul Oficial“, Bucuresti, 2008
3. Tatiana Danescu, Audit financiar – convergente intre teorie si practica, Editura Irecson, Bucuresti, 2007
4. Emil Horomnea, Audit financiar. Concepte. Standarde. Norme., Ed. Alfa, 2010
5. Emil Ghizariu, Alexandru Rusovici, Gheorghe Rusu, Florea Cojoc, Auditul situatiilor financiare in entitatile
economice, Editura “Monitorul Oficial”, Bucuresti, 2006
6. Victor Munteanu (cordonator), AUDIT FINANCIAR CONTABIL. Concepte, metodologie, reglementari, cazuri
practice, Editura Universitara, Bucuresti, 2017
7. Cristina Voinea, Audit intern intre teorie si practica, Ed. Prouniversitaria, Bucuresti, 2016
8. Legea privind societăţile comerciale nr. 31/1990, modificată prin Legea nr. 441 din 27.11.2006, publicată în
Monitorul Oficial nr. 955 din 28.11.2006.
9. Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor
autorizaţi, republicată în Monitorul Oficial nr. 13 din 08.01.2008, art. 7 şi art. 12.
10.
CAFR, Ghid privind unele reglementari ale profesiei de auditor
11. *** Manualul Codului etic al profesioniştilor contabili, , Editura CAFR, Bucureşti, 2015
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, auditori și cu alti specialiști ai institutiilor publice si private
10. Evaluare
Tip activitate
10.4

Curs

10.5

Seminar

10.1 Criterii de evaluare
- Cunoaşterea tuturor noţiunilor predate la curs, la
examen
- Efectuarea temelor de control pe platforma de
învățământ Sakai și a testului de verificare, pe
parcursul semestrului

10.2 Metode de
evaluare
Examinare orala
Notarea testului de
verificare
si
a
referatului

10.3 Pondere
din nota finală
50%
50%

10.6 Standard minim de performanță
Cunoaşterea noțiunilor privind auditul financiar
Notarea cu minim 5 puncte a prezentarii orale și cu minim 1punct a testului de verificare si a referatului de pe

platforma electronică de învățământ SAKAI (Danubius online).
Data completării
01 / 09 / 2019

Semnătura titularului de curs
Conf.univ.dr. Sîrbu Carmen

Data avizării în departament
10 / 09 / 2019

Semnătura titularului de seminar
Conf.univ.dr. Sîrbu Carmen

Semnătura directorului de departament
Lect.univ.dr. Puscaciu Rose Marie

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

Universitatea „DANUBIUS” Galați
Științe Economice
Finanțe și Administrarea Afacerilor
Finanțe
Masterat
Management Financiar Public şi Privat

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

Managementul riscurilor financiar-bancare
Conf. univ. dr. Mihaela NICOLAU
Lect.univ.dr. Enache Sorin
IV 2.6 Tipul de evaluare
E 2.7 Regimul disciplinei2

Obl.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de învățământ
42
din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar / laborator
3.7 Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activități ( participare sesiuni comunicări ştiinţifice, proiecte de cercetare ş.a.)
3.8 Total ore de studiu individual
133
3.9 Total ore pe semestru
175
3.10 Numărul de credite
7

1
14
ore
40
40
30
10
3
10

4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum
4.2 de competențe
5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1 de desfășurare a cursului
5.2 de desfășurare a seminarului /
laboratorului

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

Competențe
profesionale

C2. Planificarea, organizarea, coordonarea și controlul activității financiare în instituții publice și private
C3. Utilizarea integrată a aparatului conceptual și metodologic, în condiții de informare incompletă, pentru a
rezolva probleme teoretice și practice noi
C4. Utilizarea nuanțată și pertinentă de criterii și metode de evaluare pentru a formula judecăți de valoare și a
fundamenta decizii constructive în activitatea financiară a instituțiilor publice și private
C5. Elaborare de proiecte profesionale și/sau de cercetare, utilizând inovativ un spectru variat de metode
cantitative și calitative în activitatea financiară a instituțiilor publice și private

Competențe
transversale

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

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

1
2

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă
1

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

 Disciplina are ca obiectiv pregătirea superioară a studenților masteranzi
de la specializarea Management FinanciarPublic şi Privat în domeniul
riscului financiar, în cadrul cursului fiind prezentate modalităţile în care
riscurile financiare sunt măsurate şi gestionate de către instituţiile financiare
 evidențierea corelației existente între principalele tipuri de risc;
 rolul analizei finnaciare în determinarea trendului riscului financiarbancar;
 pregătirea teoretică în sfera analizei și prognozei statistice a riscului;
 formarea unor raţionamente logice de analiză a evoluției activității de
risc financiar-bancar;
 promovarea unor cercetări specifice disciplinei.indicatorilor relevanţi de
performanţă şi prudenţă bancară.

8. Conținuturi
8.1 Curs
Metode de predare
Observații
Curs 1. Introducere în riscul financiar-bancar - 2 ore
1.1 Incertitudinea, riscul si expunerea la risc
1.2 Conceptul și economia managementului riscului
1.3 Clasificarea riscurilor financiare
Curs 2. Riscurile întreprinderii – 2 ore
2.1 Riscul economic și financiar
2.2 Riscul valutar
2.3 Riscul de faliment
Curs 3. Evaluarea și managementul riscurilor
întreprinderii – 2 ore
Predarea cunoştinţelor se
Curs 4. Riscurile instituțiilor bancare I – 2 ore
face în conformitate cu
4.1. Riscul de credit
strategiile actuale,
4.2 Riscul de piață
folosind elemente
4.3 Riscul de lichiditate
novatoare – slide-uri,
Curs 5. Riscurile instituțiilor bancare II – 2 ore
platforma Danubius on5.1 Riscul ratei dobânzii
line, dialog, analize,
5.2 Riscul ratei de schimb
Prelegerea,
explicaţia
şi
comparații,
5.3 Riscul de solvabilitate
dialogul cu studenţii,
exemplificări s.a., cu
5.4 Riscul operațional
printr-o prezentare
scopul de a realiza o
Curs 6. Riscul în decizia de investiţii – 2 ore
centrare pe student și pe
Curs 7. Instrumente utilizate în gestionarea riscului problematică sub aspect
teoretic şi practicorezultatele învățării
financiar – 2 ore
aplicativ; expunere
Curs 8 Măsurarea și gestionarea riscului de piață I – 2 ore
însoțită de prezentare
8.1. Acoperirea împotriva riscului liniar
materiale didactice,
8.2. Riscul non-liniar
analize cu caracter
Curs 9 Măsurarea și gestionarea riscului de piață II – 2 ore
interactiv
9.1 Modelarea factorilor de risc
9.2 Metodele VaR
Curs 10. Măsurarea și gestionarea riscului de piață III– 2
ore
10.1 CAPM – Capital Asset Pricing Model
Curs 11. Riscul de credit– 2 ore
11.1 Expunerea la riscul incapacității de plată și măsurarea
acestuia
11.2.Produse derivate și structurate pentru gestionarea
riscului de credit
Curs 12. Riscul de lichiditate și riscul operațional – 2 ore
Curs 13 Riscul ratei dobanzii – 2 ore
Curs 14. Reglementări internaționale privind riscurile
financiare – 2 ore
Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi
1. Badea, Leonardo (coord.). Managementul riscului bancar. Bucureşti: Editura Economică, 2010
2. Olteanu, Alexandru; Olteanu, Florin Manuel – Managementul portofoliului şi al riscului pe piaţa… - Bucureşti,
Editura Doreco, 2003
3.
Voiculescu, D., - Managementul riscului, Cluj-Napoca, Casa cărții de Știință, 2015.
2

Bibliografie de elaborare a cursului
1.
Bessis, J., Risk Management in Banking, 4th edition, Wiley 2015
2.
Brealey, R.A. et al, Principals of Corporate Finance, McGraw-Hill, 2011.
3.
Christoffersen, P. F., Elements of Financial Risk Management, Elsevier, 2012.
4.
Freixas, X. et al., Microeconomics of Banking, The MIT Press, 2008.
5.
Hampton, J.J., The AMA Handbook of Financial Risk Management, American Management Association, 2011
6.
Jorion, P., Financial Risk Manager Handbook, Wiley Finance, 2009.
7.
Mishkin, F.S., The Economics of Money, Banking, and Financial Markets, Addison-Wesley, Pearson, 2010.
8.
Skoglund, J. et al, Financial Risk Management – Applications in Market, Credit, Asset and Liabilities
Management and Firmwide Risk, Wiley Finance, 2015.
8.2 Seminar / laborator
Metode deseminarizare
Observații
Seminar 1. (2 ore)
Prezentarea unor
Incertitudinea si expunerea la risc. Categorii de riscuri si
subiecte teoretice de
Scop: Centrare pe student
gestionarea acestora
interes, teme de studiu,
și pe rezultatele învățării
bibliografie, sinteze,
Seminar 2. .(2 ore)
exemplificari, studii de Temele si cerintele sunt
Riscurile întreprinderii. Evaluarea și gestionarea acestora
caz, solicitare puncte
postate
pe
platforma
Seminar 3. (2 ore)
de vedere, dialog,
Danubius on-line
Riscul în decizia de investiții
aplicatii, analize,
Seminar 4 şi 5. (4 ore)
comparații, evaluare Riscul de piață
cu scopul de a realiza o
Seminar 6. (2 ore)
centrare pe student și
Riscul de credit
pe
rezultatele învățării
Seminar 7. (2 ore)
Riscul ratei dobanzii, riscul de lichiditate şi riscul operaţional
Bibliografie
1. Olteanu, Alexandru; Olteanu, Florin Manuel – Managementul portofoliului şi al riscului pe piaţa… - Bucureşti,
Editura Doreco, 2003
2. Voiculescu, D., - Managementul riscului, Cluj-Napoca, Casa cărții de Știință, 2015
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

Frecvenţă, parcurgerea
Examen oral
bibliografiei, cunoaşterea
informaţiei predate la curs
10.5 Seminar / laborator
Frecvenţă, elaborarea unor
realizare proiect de cercetare
referate, teme de casă, teste,
participarea la dezbateri la seminar
10.6 Standard minim de performanță
 cunoaşterea în proporţie de 60 % a informaţiei predate la curs;
 activitate la seminar de 50 %.
10.4 Curs

Data completării
1.09.2019

Semnătura titularului de curs
Conf. univ. dr. Mihaela NICOLAU

Data avizării în departament
10 / 09 / 2019

10.3 Pondere
din nota finală
50%
50%

Semnătura titularului de seminar
Lectuniv.dr. Enache Sorin

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

Universitatea „DANUBIUS” din Galați
de Științe Economice
Finanțe și Administrarea Afacerilor
Finanțe
Master
MANAGEMENT FINANCIAR PUBLIC ȘI PRIVAT
Standarde internaționale de contabilitate pentru sectorul public
Prof. univ. dr. Bogdan Constantin Andronic
Prof. univ. dr. Bogdan Constantin Andronic
IV 2.6 Tipul de evaluare
PV 2.7 Regimul disciplinei2
Fac.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
2 din care: curs
1
seminar
3.4 Total ore din planul de învățământ
28 din care: 28 curs
14 28 seminar /
3.7 Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activități ( participare sesiuni comunicări ştiinţifice, proiecte de cercetare ş.a.)
3.8 Total ore de studiu individual
72
3.9 Total ore pe semestru
100
3.10 Numărul de credite
4

1
14
ore
30
20
10
4
2
6

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

-

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

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

Competențe
profesionale

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

1
2

C1. Cunoașterea aprofundată a ariei de specializare și în cadrul acesteia, a dezvoltărilor teoretice,
metodologice și practice specifice auditului și controlului în instituțiile publice și private

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă

Competențe
transversale

Nu este cazul

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

Obiectivul general al disciplinei.
Disciplina are drept scop completarea pregătirii profesionale în
domeniul standardelor de audit financiar. Cursul este astfel structurat
încât să asigure masteranzilor:
- cunoaşterea principalelor elemente privind operaţiunile de lichidare,
fuziune şi divizare a societăților comerciale;
- utilizarea indicatorilor adecvaţi privind valorificarea operaţiunilor de
lichidare, fuziune și divizare;
- înţelegerea conţinutului instrumentelor ce trebuie utilizate în
operaţiunile de lichidare, fuziune și divizare;
- însuşirea prevederilor legislative şi contabile necesare aplicării
reglementărilor privind lichidarea, fuziunea şi divizarea.
Ca obiective specifice, în sprijinul atingerii obiectivului
principal sunt:
- cunoaşterea principiilor de baza si metodologiilor de prelevare,
selecție si sistematizare a datelor;
- crearea capacității de a interpreta situaţiile concrete si a le transforma
in baze de date;
- utilizarea adecvată a noţiunilor specifice ale cercetării bibliografice,
teoretice și cazuistice;
- identificarea situațiilor practice care necesită abordare și aprofundare
teoretică;
- dezvoltarea abilităților și capacității de a genera idei de proiecte din
bazele de date identificate în mediu

8. Conținuturi
8.1 Curs
Curs 1 – 2 ore
Cadrul conceptual al Standardelor internaționale
de contabilitate pentru sectorul public IPSAS
Curs 2 – 2 ore
Prezentarea situațiilor financiare
Curs 3 – 2 ore
Stocuri
Curs 4 – 2 ore
Imobilizări corporale
Curs 5 – 2 ore
Imobilizări necorporale
Curs 6 – 2 ore
Venituri din tranzacţiile de schimb
Curs 7 – 2 ore
Prezentarea informaţiilor bugetare în situaţiile
financiare

Metode de predare
- Expunerea: descrierea, explicaţia,
prelegerea dialog, prelegeri cu oponenţi,
prelegeri în echipă.
- Conversaţia: conversaţia euristică,
dezbaterea, dialogul, conversaţii de fixare
şi consolidare a cunoştinţelor, conversaţii
de sistematizare şi sinteză, conversaţii de
aplicare.
- Problematizarea: utilizarea întrebărilorproblemă, problemelor şi situaţiilorproblemă.
- Descoperirea: redescoperirea dirijată şi
independentă, descoperirea creativă,
descoperirea prin documentare,
descoperirea experimentală.

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

Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi
1.Greceanu-Cocoș, V. - Contabilitatea instituțiilor publice. București, Universitară, 2014
2. NECȘULESCU, Ecaterina. Contabilitate publică: An.II, Sem.II, Galaţi, Editura Universitară Danubius, 2010
3.GRECEANU-COCOȘ, Virginia. Contabilitatea instituțiilor publice : comentată, actualizată și simplificată:
București: Editura ProUniversitaria, 2011
4. *** Legea contabilitaţii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial nr. 454 din 18.06.2008, cu modificările şi

completările ulterioare
5.*** OMF 1917/2005 privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilităţii
instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţii publice si instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu
modificările și completările ulterioare
6.IFAC, Manualul de Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public, ediţia 2009, Editura
CECCAR, Bucureşti, 2009.
7. IFAC, Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru sectorul Public, Ediţia 2005, Editura CECCAR,
Bucureşti, 2005.
Bibliografie de elaborare a cursului
1.Greceanu-Cocoș, V. - Contabilitatea instituțiilor publice. București, Universitară, 2014
2. NECȘULESCU, Ecaterina. Contabilitate publică: An.II, Sem.II, Galaţi, Editura Universitară Danubius, 2010
3.GRECEANU-COCOȘ, Virginia. Contabilitatea instituțiilor publice : comentată, actualizată și simplificată:
București: Editura ProUniversitaria, 2011
4. *** Legea contabilitaţii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial nr. 454 din 18.06.2008, cu modificările şi
completările ulterioare
5.*** OMF 1917/2005 privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilităţii
instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţii publice si instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu
modificările și completările ulterioare
6.IFAC, Manualul de Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public, ediţia 2009, Editura
CECCAR, Bucureşti, 2009.
7. IFAC, Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru sectorul Public, Ediţia 2005, Editura CECCAR,
Bucureşti, 2005.
8.2 . Seminar / laborator
Metode de predare
Observații
Prezentarea unui model, discutarea modului de
Temele
T1- 2 ore
Elemente de bază Standardele internaționale de
realizare. Prezentarea unor teme de către
sunt
contabilitate pentru sectorul public IPSAS
studenți, evaluare
postate pe
platforma
T2- 2 ore
Aplicații privind prezentarea situațiilor
Sakai
financiare
Prezentarea unui model, discutarea modului de
Temele
T3- 2 ore
realizare. Prezentarea unor teme de către
sunt
Aplicații privind stocurile
studenți, evaluare.
postate pe
T4-2 ore
Aplicații privind imobilizările corporale
platforma
T5 - 2 ore
Sakai
Aplicații privind imobilizările necorporale
T6- 2 ore
Aplicații privind veniturile din tranzacţiile de
schimb
T7- 2 ore
Aplicații privind prezentarea informaţiilor
bugetare în situaţiile financiare
Bibliografie obligatorie selectivă:
1.Greceanu-Cocoș, V. - Contabilitatea instituțiilor publice. București, Universitară, 2014
2. NECȘULESCU, Ecaterina. Contabilitate publică: An.II, Sem.II, Galaţi, Editura Universitară Danubius, 2010
3.GRECEANU-COCOȘ, Virginia. Contabilitatea instituțiilor publice : comentată, actualizată și simplificată:
București: Editura ProUniversitaria, 2011
4. *** Legea contabilitaţii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial nr. 454 din 18.06.2008, cu modificările şi
completările ulterioare
5.*** OMF 1917/2005 privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilităţii
instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţii publice si instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu
modificările și completările ulterioare
6.IFAC, Manualul de Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public, ediţia 2009, Editura
CECCAR, Bucureşti, 2009.
7. IFAC, Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru sectorul Public, Ediţia 2005, Editura CECCAR,
Bucureşti, 2005.

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice,
asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se predă în alte centre universitare din țară și din străinătate.
Pentru o mai bună adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei vor avea loc întalniri atât cu
reprezentaţi ai mediului de afaceri, cu experți contabili, cât și cu specialiști din institutii publice si private
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Cunoaşterea informaţiei predate
Prezentare și susținere referat
la curs, parcurgerea
științific
bibliografiei, frecvenţă.
10.5 Seminar / laborator
Participarea la dezbateri la
Evaluare continuă
seminar frecvenţă, elaborarea
unor referate, teme de casă,
teste.
10.6 Standard minim de performanță
cunoaşterea în proporţie de 50 % a informaţiei predate la curs;
activitate la seminar de 50 %.
10.4 Curs

10.3 Pondere
din nota finală
50%
50%

Data: 01.09.2018
Semnătura titularului de curs
Prof. univ. dr. Bogdan Constantin Andronic

Data avizării în departament
12.09.2018

Semnătura titularului de seminar
Prof. univ. dr. Bogdan Constantin Andronic

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

FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii / Calificarea
1.7 Anul universitar
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităților de curs
2.3 Titularul activităților de seminar
2.4 Anul de studiu
II 2.5 Semestrul

Universitatea „DANUBIUS” din Galați
de Științe Economice
Finanțe și Administrarea Afacerilor
Finanațe
Master
Management financiar public și privat IF
2018-2019

Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertație
Conf. univ. dr. Alina Cristina Nuță
IV 2.6 Tipul de evaluare
PV 2.7 Regimul disciplinei2

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

2
28
ore
15
10
10
8
2
2

4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum
4.2 de competențe
5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1 de desfășurare a cursului
5.2 de desfășurare a seminarului
/ laboratorului

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

Competențe
profesional
e

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

1
2

licență, master, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă

Obl.

Competențe
transversale

CT1. Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiții de autonomie și de independență
profesională în domeniul managementului financiar public și privat
CT3. Autocontrolul procesului de învățare, diagnoza nevoilor de formare, analiza reflexivă a propriei
activități profesionale

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

Capacitatea studenților de a elabora lucrarea de disertație astfel încât
aceasta să reprezinte sinteza competențelor profesionale și științifice ale
studenților
Capacitatea studenților de a analiza, prelucra și interpreta date
economice și financiare specifice auditului și controlului și de a le
integra în lucrarea de disertație.

8. Conținuturi
8.1 Curs
- nu este cazul
Bibliografie minimală de studiu pentru masteranzi
- nu este cazul
8.2 . Seminar / laborator/
1.Stabilirea universului tematic al lucrărilor științifice –
4 ore
2.Studiul literaturii academice de specialitate
recomandate de către îndrumătorul științific, în funcție
de tema de cercetare aleasă de student.
- 6 ore
3. Identificarea tipurilor de date necesare, identificarea
surselor acestor date, cunoașterea bazelor de date
existente sau colectarea datelor necesare – 6 ore

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

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

Metode de predare
.

Observații

.

Metode de predare
Discuții ale îndrumătorului cu studenții,
prezentarea formelor de documentare și
elaborare a lucrării de disertație
Discuții ale îndrumătorului cu studenții
pe tema textelor și bibliografiei indicate,
prezentarea formelor de documentare și
elaborare a lucrărilor științifice,
seminarii aplicative în bibliotecă
Discuții ale îndrumătorului cu studenții
privind sursele de date, utilizarea
textelor și a bibliografiei indicate,
prezentarea formelor de documentare și
elaborare a lucrărilor științifice,
seminarii aplicative în bibliotecă.
Discuții ale îndrumătorului cu studenții
despre:
-normele de redactare astfel încât să se
respecte exigențele europene și
internaționale ale cercetării științifice;
-maniera de a se pune în evidență
caracterul original al unor analize și
concluziile lucrării
Discuții ale îndrumătorului cu studenții
despre:
-conținutul prezentării;
-organizarea timpului de prezentare.
Simulări ale susținerii publice a
lucrărilor științifice.

Observații

Bibliografie obligatorie selectivă:
Pe lângă bibliografia recomandată de către îndrumătorul științific sau cea considerată relevantă de către student,
în funcție de tema de cercetare aleasă, studentul trebuie să aibă în vedere și literatura ce reprezintă un ghid asupra
modului de elaborare și prezentare a unei lucrări științifice:
1. Ardelean, Aurel – Evaluarea activităţii de cercetare ştiinţifică - Bucureşti, Editura C.H. Beck, 2006
2. Căprărescu, Gheorghiţa ş.a. Ghid pentru susţinerea lucrărilor de licenţă/disertaţie. Bucureşti: Editura
ProUniversitaria, 2008

3. Chelcea, Septimiu, Cum să redactăm o lucrare de licenţă, o teză de doctorat, un articol ştiinţific în domeniul
ştiinţelor socioumane, Comunicare.ro, Bucureşti, 2010
4. Chelcea, S., Inițiere în cercetarea sociologică, Buc., Ed. Comunicare.ro, 2004
5. Constantinescu, N.N., Probleme ale metodologiei de cercetare în ştiinţa economică, Bucureşti, Ed. Economică,
1998
6. Duma, Maria – Cercetarea, industria, economia României şi conexiunile lor – Bucureşti, Editura
ScientConsult/Agir, 2004
7. Fischbein, E. – Dialectica metodelor în cercetarea ştiinţifică - Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1966
8. Marinescu, V. – Cercetarea în comunicare : metode şi tehnici - Bucureşti, C.H. Beck, 2009
9. MCQUEEN, Ronald A. ş.a. - Metode de cercetare în ştiinţele sociale - Iaşi, Institutul European, 2006
10. Popa, Nicoleta Laura (coord) ş.a. – Ghid pentru cercetarea educaţiei, Iaşi, Editura Polirom, 2011
11. Roșca, R. Elisabeta (coord.) ș.a. Statistica : disciplină științifică și metodă de cercetare în variate domenii.
București, Editura Economică, 2008
12. Stoica, D. – Curs de metode bibliografice de cercetare – Iaşi, Al. I. Cuza, 2000
13. Ștefan, I. - Concepte și metodologii de cercetare în științele sociale și politice , Galați, Editura Univ.
Danubius, 2012, 2013
14. Ţapoc, Vasile – Disertaţia ştiinţifică, Iaşi, Editura Şt. Lupaşcu, 2001
15. Zaiţ, Dumitru, Spalanzani, Alin, Cercetarea în economie şi management. Repere epistemologice şi
metodologice, Bucureşti, Ed. Economică, 2006*.
16. COGITO: Revistă de cercetare științifică pluridisciplinară. București, Editura ProUniversitaria.
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice,
asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Disciplina asigură universul metodologic pentru studenţi în vederea pregătirii şi susţinerii lucrărilor de disertaţie.
În perspectivă reprezintă punctul de pornire pentru cei care doresc să se implice în studiile doctorale, în cercetarea
ştiinţifică avansată, în cunoaşterea literaturii metodologice pentru elaborarea unor studii, rapoarte, lucrării, sinteze
ştiinţifice, asigurând competente necesare mediului public şi privat din România şi Uniunea Europeană. Deschide
calea pentru cercetarea ştiinţifică individuală şi în echipă, pentru formarea şi implicarea capitalului uman în
munca ştiinţifică instituţionalizată.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.5 Seminar /
laborator

10.1 Criterii de evaluare
Cunoaşterea informaţiei predate la
curs, parcurgerea bibliografiei,
frecvenţă.
Capacitatea de a identifica întrebări
deschise pe tema aleasă.
Capacitatea de a aplica adecvat
noțiunile, conceptele, tehnicile
predate la principalele materii ale
masterului pentru a rezolva
problemele și întrebările de natură
financiar-economică identificate.
Capacitatea de a trage concluzii și
de a lua decizii pe baza rezultatelor
analizelor, în conformitate cu teoria
economică și financiară.
Abilitatea de a prezenta eficient și
eficace rezultatele în lucrarea de
disertație

10.6 Standard minim de performanță

10.2 Metode de evaluare
Studenții vor avea discuții deschise cu
cadrul didactic referitoare la forma și
conținutul lucrării de disertație.
Studenții vor preda, la date fixate de
către îndrumător, capitole și versiuni
intermediare ale lucrărilor de disertație,
după cum urmează:
- Descrierea extinsă a datelor existente
sau colectate necesare studiului;
- O prezentare scrisă a principalelor
analize, rezultate și concluzii,
accentuându-le pe cele cu caracter
original;
- Un draft al întregii lucrări de
disertație
Acestea vor fi evaluate de către
îndrumător conform criteriilor
menționate. În plus, cu ocazia simulării
susținerii publice, îndrumătorul poate
evalua argumentația și prezentarea din
cadrul seminarului.

10.3
Pondere din
nota finală
100%

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





Data: 01.09.2019
Semnătura titularului de curs
Data avizării în departament
10.09.2019

Semnătura titularului de seminar
Conf. univ. dr. Alina Cristina Nuță
Semnătura directorului de departament
Lect.univ.dr. Pușcaciu Rose-Marie

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

Universitatea „DANUBIUS” din Galați
Științe Economice
Finanţe şi Administrarea Afacerilor
Finanţe
Masterat
MANAGEMENT FINANCIAR PUBLIC ȘI PRIVAT

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

POLITICI ECONOMICE ȘI FINANCIARE
Prof. univ. dr. Dragomir Georgeta
Prof. univ. dr. Dragomir Georgeta
IV 2.6 Tipul de evaluare
E
2.7 Regimul disciplinei2

Opț.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3 din care: curs
1
seminar
3.4 Total ore din planul de învățământ
42 din care: curs
14 seminar
3.7 Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activități (participare sesiuni comunicări ştiinţifice, proiecte de cercetare ş.a.)
3.8 Total ore de studiu individual
83
3.9 Total ore pe semestru
125
3.10 Numărul de credite
5

2
28
ore
20
30
20
3
10

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

Nu este cazul
Nu este cazul

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

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

Competențe
transversale

Competențe
profesionale

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

1
2

C1. Cunoașterea aprofundată a ariei de specializare și în cadrul acesteia, a dezvoltărilor teoretice, metodologice
și practice specifice managementului financiar în instituții publice și private
C3. Utilizarea integrată a aparatului conceptual și metodologic, în condiții de informare incompletă, pentru a
rezolva probleme teoretice și practice noi
C4. Utilizarea nuanțată și pertinentă de criterii și metode de evaluare pentru a formula judecăți de valoare și a
fundamenta decizii constructive în activitatea financiară a instituțiilor publice și private
C5. Elaborare de proiecte profesionale și/sau de cercetare, utilizând inovativ un spectru variat de metode
cantitative și calitative în activitatea financiară a instituțiilor publice și private
CT2. Asumarea unor roluri/funcții de conducere a activității grupurilor profesionale sau a unor instituții privind
managementul activității financiare

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

Obiectivul general al disciplinei se centrează pe abordarea politicilor
economice şi financiare promovate de România, în contextul integrării în
Uniunea Europeană şi vizează însușirea/cunoaşterea/aprofundarea noţiunilor şi
proceselor de bază în domeniul disciplinei studiate și transpunerea lor într-o
direcţie de cercetare
- înţelegerea conceptelor şi a instrumentelor de intervenţie a statului în
economie, prin prisma teoriilor, impactului acestora asupra acţiunilor actuale,
efectelor scontate şi obţinute;
- cunoaşterea aprofundata și explicarea efectelor politicilor economice şi
financiare asupra statelor din UE şi în afara graniţelor acesteia;
- evaluarea şi monitorizarea continuă a orientărilor naţionale în domeniul
politicilor publice şi a realizărilor, în comparaţie cu alte state europene;
- 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 (4 ore)
Prelegerea, explicaţia şi
Postarea
Cap I. Politicile economice în contextul general al politicilor publice
dialogul cu studenţii,
informațiilor de
1.1. Intervenţia statului în economie şi politica economică – teorii
printr-o prezentare
specialitate si a
problematică sub aspect
cerintelor pe
financiar-monetare
1.2. Obiectivele politicii economice
teoretic şi practicoplatforma Sakai.
aplicativ; expunere
1.3. Grupe de politici economice aplicate în economia de piaţă
însoțită de prezentare
Curs 3-4 (4 ore)
materiale didactice,
Cap II. Bazele politicii financiar - monetare
analize cu caracter
2.1. Activele financiar-monetare şi rolul lor în politicile publice
interactiv
2.2. Obiective generale şi specifice politicii monetare
2.3. Instituţii cu rol monetar şi instrumentele politicii monetare
Curs 5-7 (6 ore)
Cap III. Politicile economice şi financiare în spaţiul european
3.1. Crearea Uniunii Economice şi Monetare Europene.
3.2. Piaţa Comună şi spaţiul financiar european; politici în domeniul
concurenţei
3.3. Extinderea Uniunii economice şi monetare europene
3.4. Politici şi strategii în ţările din Europa Centrală şi de Est
Curs 8-10 (6 ore)
Cap.IV. Instituţii financiar-monetare. Sistemul European al Băncilor
Centrale
4.1. Instituţii şi mecanisme de finanţare europeană
4.2. Cerinţe generale şi criterii pentru realizarea uniunii monetare.
Tratatul de la Maastricht.
4.3. Funcţionarea Sistemului European al Băncilor Centrale
4.4. Cadrul politicii monetare a Băncii Centrale Europene
Curs 11-12 (4 ore)
Cap. V. România şi Uniunea Europeană – integrare economică şi
financiară
5.1. Sistemul financiar românesc şi integrarea europeană
5.2. Cerințe și direcţii de dezvoltare economică şi financiară în România
5.3. Politicile monetare şi de credit în contextul integrării europene
Curs 13-14 (4 ore)
Cap.VI. Politica bugetară - corelaţii si interdependenţe
6.1. Structuri bugetare, procesul bugetar şi echilibrul financiar.
6.2. Politica financiară în domeniul cheltuielilor publice;
6.3. Politicile fiscale în România şi armonizare în plan european
Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi
1. Dragomir Georgeta – Politici financiar-monetare europene, Ed. Fundaţiei Academice “Danubius” Galaţi, 2007.
Dragomir Georgeta – Politici financiar-monetare europene, suport de curs platforma Sakai, 2017-2018
2. Dragomir Georgeta – Economie monetară, Editura Universitară Danubius Galați, Ediție revizuită şi adăugită (Curs
ID/FR/IF), 2017
3. V. Turliuc – Politici monetare, Ed. Polirom, Iaşi, 2002.
4. Surse online oficiale

Bibliografie de elaborare a cursului
1. Beaud Michel, Dostaler Gilles - Gândirea economica de după Keynes, Ed. Eurosong et Book, Bucuresti, 2000
2. Bibere Octav - Uniunea Europeana intre real şi virtual, Ed. All Education, Bucureşti, 1999
3. BOUSSAGUET, Laurie (coord.) – Dicţionar de politici publice - Iaşi , Editura Polirom, 2009
4. Nicolae Dardac, Teodora Barbu - Monedă, bănci şi politici monetare, Editura Didactica si Pedagogica, 2005
5. Elena-Doina Dascalu - Sistemul bugetar din România, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2007.
6. Dragomir Georgeta - Structuri si mecanisme financiar-monetare, Ed. Universitară Danubius Galaţi şi Ed.
Prouniversitaria, 2010
7. Dragomir Georgeta - Activitatea bancară şi riscul în economie – coordonate în plan mondial şi naţional, E.D.P.,
Bucureşti, 2003
8. Dragomir Georgeta – Mecanisme şi instituţii financiar-monetare, Ed. Fundaţiei Academice “Danubius” Galaţi, 2005
9. Dragomir Georgeta – Politici financiar-monetare europene, Ed. Fundaţiei Academice “Danubius” Galaţi, 2007
10. Dragomir, G. – Finanţe – Politici, tehnici, strategii, Galaţi, Editura Fundației Academice Danubius, 2001
11. Dobrescu Emilian -“Integrarea economică”, Ed. All Beck, Bucuresti, 2001
12. Généreux, J. – Politici economice - Iaşi, Editura Inst. Europene, 1997
13. Isarescu Mugur -“Reflecţii economice. Pieţe, bani, bănci”, Ed. Expert, Bucuresti, 2000
14. Manolescu, Gheorghe – Politici economice – concepte, instrumente, experienţe, Ed. Economică, Bucureşti, 1997
15. PRISĂCARU, Ghiorghi (coord.). Politici comune ale Uniunii Europene. Bucureşti: Editura Universitară, 2011
16. Stoica Victor, Deaconu Petre – Bani şi credit. Teoriile monetare. Administrarea banilor şi politica monetară, Ed.
Economică, Bucureşti, 2003
17. TĂNĂSESCU, D. ș.a- Politici publice în spațiul euroatlantic, Cluj-Napoca, Editura C.A. Publishing, 2011
18. V. Turliuc – Politici monetare, Ed. Polirom, Iaşi, 2002
19. Vacarel I. – Politici economice financiare – de ieri şi de azi, Editura Economica, Bucuresti, 1996
15. Radu Vrânceanu, Daniel Daianu - România si Uniunea Europeana: inflaţie, balanţa de plaţi, creştere economica,
Ed. Polirom 2005
20. *** Rapoarte anuale BNR, 2000-2018
21. *** Caiete de studii BNR, 2005-2018
22. *** Rapoarte anuale BCE, 2007-2018
23. *** Surse on-line oficiale
8.2 . Seminar / laborator
Metode de predare
Observații
T.1-2. Teorii în politicile publice şi rolul statului în concepţii europene. Prezentarea unor subiecte
Temele si
Contribuţia sectorului public comparativ cu sectorul privat, la
teoretice de interes, teme
cerințele sunt
dezvoltarea economico-financiară a României. Politicile economice în
de studiu, bibliografie,
postate pe
state europene - 4 ore
sinteze, exemplificari,
platforma
studii de caz, solicitare
Sakai
T.3-4. Structuri financiar-monetare în evoluţii şi comparaţii. Politicile
puncte de vedere, dialog,
monetare: organisme în plan naţional şi european, instrumente şi tehnici.
aplicatii, analize,
- 4 ore
comparații, evaluare - cu
T.5-6. Analize privind conceptul de economie de piaţă funcţională,
scopul de a realiza o
cerinţele integrării. Adaptarea politicilor economico-financiare la
centrare pe student și pe
cerinţele integrării României în Uniunea Europeană. Politici şi strategii
rezultatele învățării
comparative în ţările din Europa Centrală şi de Est – 4 ore
T.7-8. SEBC – obiective, rol şi instrumente. Euro şi criteriile impuse de
trecerea la euro, realizări şi perspective în România și în alte state ale
U.E. – 4 ore
T.9-10. Analiza obiectivelor economice şi financiare ale României în
contextul integrării în U.E. şi efecte la nivel micro şi macroeconomic.
Evoluţia economiei şi societăţii româneşti în condiţiile globalizării şi
integrării regionale, precum şi formularea de propuneri pentru adoptarea
unor politici economice performante. – 4 ore
T.11-12. Analiză privind sistemul bugetar al României, în evoluţii şi
comparaţii. Politica financiară privind veniturile şi cheltuielile publice
ale României, în context european. Comparaţii privind armonizarea
politicilor financiare – România şi U.E. – 4 ore
T.13-14. Analize şi studii de caz privind obiectivele prioritare şi
strategii, din perspectiva politicilor economice şi financiare ale
României, ca stat membru al Uniunii Europene – 4 ore
Bibliografie obligatorie selectivă:
1. Dragomir Georgeta – Politici financiar-monetare europene, Ed. Fundaţiei Academice “Danubius” Galaţi, 2007.
Dragomir Georgeta – Politici financiar-monetare europene, suport de curs platforma Sakai, 2017-2018
2. Dragomir Georgeta – Economie monetară, Editura Universitară Danubius Galați, Ediție revizuită şi adăugită (Curs
ID/FR/IF), 2017
3. V. Turliuc – Politici monetare, Ed. Polirom, Iaşi, 2002.

4. Surse online oficiale
5.*** Rapoarte anuale BNR, 2007-2018
6. *** Rapoarte anuale BCE, 2007-2018
7. *** Surse on-line oficiale (www.banque-france.fr; www.bankofcanada.ca; www.bankofengland.co.uk; www.bis.org ;
www.bnb.bg; www.bnr.ro; www.boj.or.jp ; www.bundesbank.de; www.cnb.cz;www.ecb.int; www.imf.org; www.mnb.hu;
www.newyorkfed.org; www.nbp.pl ; www.riksbank.se; www.zf.ro; www.capital.ro; www.no-cash.ro; www.finantare.ro;
www.ghiseulbancar.ro; www.bankingnews.ro; www.smartfinancial.ro;www.smartbank.ro s.a.surse oficiale)
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Participarea la acțiuni comune și alte forme de comunicare (convenții de parteneriat, dialog, cursuri, comisii, practică de
specialitate etc.) cu reprezentanți ai mediului economico-social pentru identificarea unor probleme financiare de interes
la acest nivel, care să poată fi incluse în conținutul disciplinei si in elaborarea unor proiecte de cercetare.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de
evaluare
Prezentare, susținere
proiect științific.

Cunoaşterea informaţiei predate la curs,
parcurgerea bibliografiei, frecvenţă,
realizare proiect de cercetare
10.5 Seminar / laborator
Participarea la dezbateri la seminar
Evaluare continuă
frecvenţă, elaborarea unor proiecte,
teme de casă, teste, susținere prezentare
orală.
10.6 Standard minim de performanță
cunoaşterea în proporţie de 50 % a informaţiei predate la curs;
activitate la seminar de 50 %.
10.4 Curs

Data completării
01 / 09 / 2019

Semnătura titularului de curs
Prof. univ. dr. Dragomir Georgeta

Data avizării în departament
10 / 09 / 2019

10.3 Pondere din nota
finală
50%
50%

Semnătura titularului de seminar
Prof. univ. dr. Dragomir Georgeta

Semnătura directorului de departament
Lect.univ.dr. PUȘCACIU Rose-Marie

FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii / Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităților de curs
2.3 Titularul activităților de seminar
2.4 Anul de studiu
II 2.5 Semestrul

Universitatea „DANUBIUS” din Galați
de Științe Economice
Finanțe și Administrarea Afacerilor
Finanțe
Master
MANAGEMENT FINANCIAR PUBLIC ȘI PRIVAT
Politici contabile conforme standardelor internaționale de raportare
fiscală
Conf. univ. dr. Emanuel Ștefan Marinescu
Conf. univ. dr. Emanuel Ștefan Marinescu
IV
2.6 Tipul de evaluare
E
2.7 Regimul disciplinei2
Opț.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4 din care: curs
2
seminar
3.4 Total ore din planul de învățământ
56 din care: 28 curs
28 28 seminar /
3.7 Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activități ( participare sesiuni comunicări ştiinţifice, proiecte de cercetare ş.a.)
3.8 Total ore de studiu individual
144
3.9 Total ore pe semestru
200
3.10 Numărul de credite
8

2
28
ore
60
40
20
8
4
12

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

-

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

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

Competențe
profesionale

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

1
2

C1. Cunoașterea aprofundată a ariei de specializare și în cadrul acesteia, a dezvoltărilor teoretice,
metodologice și practice specifice auditului și controlului în instituțiile publice și private

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă

Competențe
transversale

Nu este cazul

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

7.2 Obiectivele specifice

Obiectivul general al disciplinei.
Disciplina are drept scop completarea pregătirii profesionale în
domeniul standardelor de audit financiar. Cursul este astfel structurat
încât să asigure masteranzilor:
- cunoaşterea principalelor elemente privind operaţiunile de lichidare,
fuziune şi divizare a societăților comerciale;
- utilizarea indicatorilor adecvaţi privind valorificarea operaţiunilor de
lichidare, fuziune și divizare;
- înţelegerea conţinutului instrumentelor ce trebuie utilizate în
operaţiunile de lichidare, fuziune și divizare;
- însuşirea prevederilor legislative şi contabile necesare aplicării
reglementărilor privind lichidarea, fuziunea şi divizarea.
Ca obiective specifice, în sprijinul atingerii obiectivului
principal sunt:
- cunoaşterea principiilor de baza si metodologiilor de prelevare,
selecție si sistematizare a datelor;
- crearea capacității de a interpreta situaţiile concrete si a le transforma
in baze de date;
- utilizarea adecvată a noţiunilor specifice ale cercetării bibliografice,
teoretice și cazuistice;
- identificarea situațiilor practice care necesită abordare și aprofundare
teoretică;
- dezvoltarea abilităților și capacității de a genera idei de proiecte din
bazele de date identificate în mediu

8. Conținuturi
8.1 Curs
Curs 1 – 2 ore
Elemente de bază privind tratamentul fiscal al unor
operaţiuni efectuate de către contribuabilii care aplică
reglementările contabile internaţionale
Curs 2 – 2 ore
Retratarea fondului comercial
Curs 3 – 2 ore
Provizioane specifice- Operaţiuni efectuate la momentul
retratării
Curs 4– 2 ore
Provizioane specifice- Operaţiuni din aplicarea efectivă a
IFRS
Curs 5– 2 ore
Active financiare disponibile în vederea vânzăriiOperaţiuni efectuate la momentul retratării
portofoliului
Curs 6 – 2 ore
Active financiare disponibile în vederea vânzăriiOperaţiuni din aplicarea efectivă a IFRS
Curs 7 – 2 ore
Operaţiuni de acoperire - Operaţiuni efectuate la
momentul retratării
Curs 8 – 2 ore
Operaţiuni de acoperire- Operaţiuni din aplicarea efectivă

Metode de predare
- Expunerea: descrierea,
explicaţia, prelegerea dialog,
prelegeri cu oponenţi, prelegeri
în echipă.
- Postarea cursurilor pe
platforma electronică de
învățământ Danubius online (la
Resurse)
- Conversaţia: conversaţia
euristică, dezbaterea, dialogul,
conversaţii de fixare şi
consolidare a cunoştinţelor,
conversaţii de sistematizare şi
sinteză, conversaţii de aplicare.
- Problematizarea: utilizarea
întrebărilor-problemă,
problemelor şi situaţiilorproblemă.
- Descoperirea: redescoperirea

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

a IFRS
dirijată şi independentă,
descoperirea creativă,
Curs 9 – 2 ore
descoperirea prin documentare,
Retratarea mijloacelor fixe amortizabile ca urmare a
descoperirea experimentală.
trecerii de la modelul reevaluării la modelul bazat pe costOperaţiuni efectuate la momentul retratării și din
aplicarea efectivă a IFRS
Curs 10 – 2 ore
Active imobilizate deţinute în vederea vânzăriiOperaţiuni efectuate la momentul retratării
Curs 11 – 2 ore
Active imobilizate deţinute în vederea vânzării Operaţiuni din aplicarea efectivă a IFRS
Curs 12 – 2 ore
Investiţii imobiliare - Operaţiuni efectuate la momentul
retratării
Curs1 3 – 2 ore
Investiţii imobiliare Operaţiuni din aplicarea efectivă a IFRS
Curs 14 – 2 ore
Retratarea cheltuielilor de constituire- Operaţiuni
efectuate la momentul retratării și din aplicarea efectivă a
IFRS
Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi
1.Crevelescu, O., Marea Carte Verde a Monografiilor Contabile 2018, București, Rentrop&Straton, 2018
2.Crețu, C.M., Fiscalitate și politică fiscală, Galați, Editura Zigotto, 2013
3.*** Standardele Internaţionale de Raportare Financiara, (IFRS) Ediţia 2015, emise de Consiliul pentru
Standarde Internaţionale de Contabilitate (IASB), Editura CECCAR
.4.*** Ghid practic de aplicare a Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și
situațiile finanicare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, Editura CECCAR, Bucuresti, 2015
5.*** Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din
10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare
6. *** Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2003 privind Codului Fiscal aprobate prin Hotărârea de
Guvern nr. 1/2016, publicate în Monitorul Oficial nr. 22 din 13/01.2016, cu modificările şi completările ulterioare
Bibliografie de elaborare a cursului
1.Crevelescu, O., Marea Carte Verde a Monografiilor Contabile 2018, București, Rentrop&Straton, 2018
2.Crețu, C.M., Fiscalitate și politică fiscală, Galați, Editura Zigotto, 2013
3.Epstein, B., Jermakowicz, E., IFRS 2007: interpretarea şi aplicarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate
şi Raportare Financiară, BMT Publishing House, 2007 (traducere)
4.Feleagă, N., Malciu, L., Recunoaştere, evaluare şi estimare în contabilitatea internaţională, Editura CECCAR,
Bucureşti, 2004
5.*** Standardele Internaţionale de Raportare Financiara, (IFRS) Ediţia 2015, emise de Consiliul pentru
Standarde Internaţionale de Contabilitate (IASB), Editura CECCAR
6.*** Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/29.12.2014, pentru aprobarea Reglementărilor contabile
privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare
.7.*** Ghid practic de aplicare a Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și
situațiile finanicare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, Editura CECCAR, Bucuresti, 2015
8.*** Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din
10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare
9. *** Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2003 privind Codului Fiscal aprobate prin Hotărârea de
Guvern nr. 1/2016, publicate în Monitorul Oficial nr. 22 din 13/01.2016, cu modificările şi completările ulterioare
10.xxxx OMFP nr. 470/2018 din 11 ianuarie 2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea
situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale
Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile publicat
în Monitorul Oficial nr. 66 din 23 ianuarie 2018
8.2 . Seminar / laborator
T1- 2 ore
Elemente de bază privind tratamentul fiscal al unor

Metode de predare
Prezentarea unui model, discutarea
modului de realizare. Prezentarea unor

Observații
Temele
sunt

operaţiuni efectuate de către contribuabilii care aplică
teme de către studenți, evaluare
postate pe
platforma
reglementările contabile internaţionale
Sakai
T2- 2 ore
Aplicații privind retratarea fondului comercial
Prezentarea unui model, discutarea
Temele
T3- 2 ore
Aplicații privind provizioane specifice- Operaţiuni
modului de realizare. Prezentarea unor sunt
efectuate la momentul retratării
teme de către studenți, evaluare.
postate pe
platforma
T4-2 ore
Aplicații privind provizioane specifice- Operaţiuni din
Sakai
aplicarea efectivă a IFRS
T5 - 2 ore
Aplicații privind active financiare disponibile în vederea
vânzării- Operaţiuni efectuate la momentul retratării
portofoliului
Prezentarea unui model, discutarea
T6- 2 ore
Aplicații privind active financiare disponibile în vederea
modului de realizare.
vânzării- Operaţiuni din aplicarea efectivă a IFRS
Prezentarea unui model, discutarea
Temele
T7- 2 ore
Aplicații privind Operaţiuni de acoperire - Operaţiuni
modului de realizare. Prezentarea unor sunt
efectuate la momentul retratării
teme de către studenți, evaluare.
postate pe
platforma
T8- 2 ore
Aplicații privind operaţiuni de acoperire- Operaţiuni din
Sakai
aplicarea efectivă a IFRS
Prezentarea unui model, discutarea
Temele
T9- 2 ore
Aplicații privind retratarea mijloacelor fixe amortizabile
modului de realizare. Prezentarea unor sunt
ca urmare a trecerii de la modelul reevaluării la modelul
teme de către studenți, evaluare
postate pe
platforma
bazat pe cost- Operaţiuni efectuate la momentul retratării
Sakai
și din aplicarea efectivă a IFRS
T10- 2 ore
Aplicații privind active imobilizate deţinute în vederea
vânzării- Operaţiuni efectuate la momentul retratării
Prezentarea unui model, discutarea
T11- 2 ore
Aplicații privind active imobilizate deţinute în vederea
modului de realizare. Prezentarea unor
vânzării - Operaţiuni din aplicarea efectivă a IFRS
teme de către studenți, evaluare
T 12- 2 ore
Aplicații privind investiţii imobiliare - Operaţiuni
efectuate la momentul retratării
T13- 2 ore
Prezentarea unui model de proiect de
Aplicații privind investiţii imobiliare -Operaţiuni din
cercetare, discutarea modului de
aplicarea efectivă a IFRS
elaborare, procedurile de aplicare și de
accesare a fondurilor. Verificarea
T114- 2 ore
Aplicații privind retratarea cheltuielilor de constituirecunoștințelor.
Operaţiuni efectuate la momentul retratării și din
aplicarea efectivă a IFRS
Bibliografie obligatorie selectivă:
1.Crevelescu, O., Marea Carte Verde a Monografiilor Contabile 2018, București, Rentrop&Straton, 2018
2.Crețu, C.M., Fiscalitate și politică fiscală, Galați, Editura Zigotto, 2013
3.*** Standardele Internaţionale de Raportare Financiara, (IFRS) Ediţia 2015, emise de Consiliul pentru
Standarde Internaţionale de Contabilitate (IASB), Editura CECCAR
.4.*** Ghid practic de aplicare a Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și
situațiile finanicare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, Editura CECCAR, Bucuresti, 2015
5.*** Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din
10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare
6. *** Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2003 privind Codului Fiscal aprobate prin Hotărârea de
Guvern nr. 1/2016, publicate în Monitorul Oficial nr. 22 din 13/01.2016, cu modificările şi completările ulterioare
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice,
asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se predă în alte centre universitare din țară și din străinătate.

Pentru o mai bună adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei vor avea loc întalniri atât cu
reprezentaţi ai mediului de afaceri, cu experți contabili, cât și cu specialiști din institutii publice si private
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

Cunoaşterea informaţiei predate la curs,
parcurgerea bibliografiei, frecvenţă.
10.5 Seminar / laborator
Participarea la dezbateri la seminar
frecvenţă, elaborarea unor referate, teme de
casă, teste.
10.6 Standard minim de performanță
cunoaşterea în proporţie de 50 % a informaţiei predate la curs;
activitate la seminar de 50 %.
10.4 Curs

10.2 Metode de
evaluare
Examinare orală

10.3 Pondere
din nota finală
50%

Evaluare continuă

Data: 01.09.2018
Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

Conf.univ.dr. Emanuel Ștefan Marinescu

Conf.univ.dr. Emanuel Ștefan Marinescu

Data avizării în departament
12.09.2019

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

50%

