
F 114.08/Ed.02 Document de uz intern 

 
1 

Universitatea: „Vasile Alecsandri” din Bacău 
Facultatea de Ştiinţe Economice 
Profilul/Domeniul: Contabilitate 
Specializarea/Programul de studii: Contabilitate şi Informatică de Gestiune 

 
Forma de învăţământ:   IF 
 
 
 

REZUMATELE  FIŞELOR DISCIPLINELOR 
 

Anul de studiu: II 
Anul universitar: 2021/2022 
 
 
I. Disciplina: Contabilitate financiară II 

 
II. Statutul disciplinei:  

 
III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor 
alte discipline)  - 

 
IV. Conţinutul disciplinei: enumerarea principalelor secțiuni/capitole/teme ale disciplinei 
 Contabilitatea relaţiilor cu terţii 
 Contabilitatea trezoreriei 
 Contabilitatea cheltuielilor şi veniturilor 
 Contabilitatea elementelor extrabilanţiere 
 Lucrările contabile de închidere a exerciţiului financiar 
 Raportarea financiară 
 
V.  Bibliografia minimală obligatorie 
1. Rotilă A., Contabilitate financiară II - note de curs în format electronic, 2021 
2. CECCAR, Ghid practic de aplicare a Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare 
anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, 
Editura CECCAR, Bucureşti, 2015 
3. * * * Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea reglementărilor 
contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, 
publicat în Monitorul Oficial nr. 963/2014, cu modificările şi completările ulterioare 
 
VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 
I 2x14=28 2x14=28 - - 5 

 
VII.  Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen 
 
 
I. Disciplina: Programarea calculatoarelor 

 
II. Statutul disciplinei:  

 

X obligatoriu  opțional  facultativ 

X obligatoriu  opțional  facultativ 
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III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor 
alte discipline) 

promovare Informatica 
 
IV. Conţinutul disciplinei: enumerarea principalelor secțiuni/capitole/teme ale disciplinei 
Date. Constante, variabile, expresii. Tipuri de date simple. Instrucţiunea de atribuire  
Structuri fundamentale si derivate in programarea procedurala 
Introducere in Visual Basic (interfata, controale, proprietati, metode) 
Instrucţiunile de bază ale limbajului Visual Basic 
Controale simple în Visual Basic  
Controale complexe în Visual Basic 

 
V.  Bibliografia minimală obligatorie 
1. Bogdan Pătruţ, Programarea calculatoarelor electronice, EduSoft, 2005 
2. Bogdan Pătruţ, Andreea Schmidt ş.a., Programarea calculatoarelor electronice. Îndrumar pentru 
laborator, EduSoft, 2005 
 
VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 
I 2x7=14 - 2x7=14 - 3 

 
VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen 

 
 
I. Disciplina: Contabilitate publică 

 
II. Statutul disciplinei:  

 
III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor 
alte discipline)  - 

 
IV. Conţinutul disciplinei: enumerarea principalelor secțiuni/capitole/teme ale disciplinei 
 Fundamente teoretice privind entităţile publice. Aspecte de bază privind organizarea şi 

conducerea contabilităţii instituţiilor publice 
 Contabilitatea capitalurilor 
 Contabilitatea activelor fixe 
 Contabilitatea stocurilor 
 Contabilitatea creanţelor şi datoriilor curente 
 Contabilitatea trezoreriei 
 Contabilitatea veniturilor, finanțărilor şi cheltuielilor 
 Raportarea financiară în cadrul instituţiilor publice 
 Contabilitatea execuţiei bugetare 

 
V.  Bibliografia minimală obligatorie 

 Breahnă-Pravăț, I.C., Contabilitate publică: note de curs în format electronic, Universitatea 

“Vasile Alecsandri” din Bacău, 2021; 
 *** O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru   aprobarea   Normelor   metodologice   privind 

organizarea şi conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru 
instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile şi ulterioare; 

 *** O.M.F.P. nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanţele 
publice; 

X obligatoriu  opțional  facultativ 
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 *** O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 
lichidarea, ordonantarea  şi   plata  cheltuielilor  institutiilor  publice,   precum organizarea,  
evidenta şi raportarea  angajamentelor  bagetare şi legale, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 
I 2x14=28 2x14=28 - - 5 

 
VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen 
 
 
I. Disciplina:  Gestiune financiară 

 
II. Statutul disciplinei:  

 
III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor 

alte discipline) -  

 
IV. Conţinutul disciplinei:  
1. Conţinutul, rolul şi sarcinile gestiunii financiare a întreprinderii  
2. Capitalurile întreprinderii 
3. Gestiunea financiară a investiţiilor 
4. Gestiunea ciclului de exploatare. Gestiunea stocurilor 
5. Gestiunea trezoreriei. Analiza echilibrului financiar al întreprinderii 
6. Analiza performanţelor financiare ale întreprinderii. Analiza riscurilor întreprinderii 
7. Analiza fluxurilor de trezorerie (cash – flow-urilor) 
8. Bugetul de venituri şi cheltuieli al întreprinderii  
 
V.  Bibliografia minimală obligatorie 
1. Roșu, C. (2016), Gestiunea financiară a întreprinderii – caiet de seminar, Editura Alma Mater, 
Bacău  
2. Solomon, D. C. (2019), Gestiune financiară, suport de curs, format electronic, Bacău; 
3.Vintilă, G. (2010), Gestiunea financiară a întreprinderii, Editura Didactică şi Pedagogică, 
Bucureşti 
 
VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 
I 2x14=28 2x14=28 - - 5 

 
VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen 
 
 
I. Disciplina: Comunicare în afaceri III (engleză) 

 
II. Statutul disciplinei:  

 

X obligatoriu  opțional  facultativ 

X obligatoriu  opțional  facultativ 
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III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor 
alte discipline) -  

 
IV. Conţinutul disciplinei:  
Seminarul de Comunicare în afaceri 3 (engleză) se adresează studenţilor specializării 
Contabilitate şi informatică de gestiune care vor utiliza limba engleză în timpul și la sfârşitul 
studiilor universitare. Acesta va permite studenţilor utilizarea limbii engleze în scopuri socio-
profesionale, fiind un cadru în care studenţii operează cu o serie de concepte economice dobândite 
la disciplinele de specialitate prevăzute în planul de învăţământ. Structurarea conţinutului se 
axează pe însuşirea şi fixarea de competenţe şi abilităţi comunicative pe diverse teme ce descriu 
mediul economic. Astfel, temele propuse sunt de actualitate şi adaptate specificului domeniului 
economic, aducȃnd în discuţie aspecte precum: structurarea unei prezentări, abilităţi necesare unei 
prezentări, întâlnirile de afaceri, diferenţe culturale în lumea afacerilor, prrocesul decizional, 
luarea deciziilor la locul de muncă, management si marketing, globalizarea, negocierile în mediul 
economic. 
Se are în vedere însuşirea de cunoştinţe de gramatică a limbii engleze prin utilizarea lor în 
contexte ce descriu mediul economic, cat şi însuşirea unor expresii utile pentru fiecare temă de 
comunicare. 
 
V.  Bibliografia minimală obligatorie 

 Barrall, Irene; Barrall, Nikolas, Intelligent Business, Skills Book, Advanced Business English, 
Pearson Education Limited, Harlow, Essex, 2011. 

 Emmerson, Paul, Business Grammar Builder, Macmillan, London, 2005 
 Powell, Mark, In Company, Intermediate Student’s Book, Macmillan, Oxford, 2002. 

 
VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 
I - 1x14=14 - - 2 

 
VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: verificare pe parcursul semestrului 

 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode de evaluare 

 

10.3. 
Pondere din 
nota finală 

Seminar 

Cunoaşterea teoriei şi 
folosirea ei în practică   

Orală – activitatea de seminar din timpul 
semestrului 
Evaluarea 1 teme de casă pe un subiect dat 
Scrisă – verificare la sfârşitul semestrului prin 
prin test de verificare a cunoştinţelor 

30% 

 

20% 

 

50% 

 
 
I. Disciplina: Comunicare în afaceri III (franceză) 

 
II. Statutul disciplinei:  

 
III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor 
alte discipline) Studierea limbii franceze în ciclurile de studii anterioare 

 
IV. Conţinutul disciplinei: enumerarea principalelor secțiuni/capitole/teme ale disciplinei 

X obligatoriu  opțional  facultativ 
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Le substantif. Le genre et le nombre des substantifs. 
L'adjectif qualificatif. L'accord. Les degrés d'intensité et de comparaisons. Place de l'adjectif-
épithète. Formes, valeurs et emplois.  
Les articles définis, indéfinis et partitifs. L'article zéro (absence d'article).  
Les pronoms personnels. Formes, valeurs et emplois. 
Adjectifs et pronoms démonstratifs. Adjectifs et pronoms possessifs. Pronoms et adjectifs 
interrogatifs.  
Pronoms et adjectifs relatifs. Les adjectifs numéraux: cardinaux et ordinaux. Adjectifs et pronoms 
indéfinis. 
 
V. Bibliografia minimală obligatorie 
Dănăilă, Sorina et al., Examenele DELF și DALF nivelurile A și B, ediția a II-a, Polirom, Iași, 
2012. 
 
VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 
I - 1x14=14 - - 2 

 
VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: verificare pe parcursul semestrului 

 
 
I. Disciplina: Iniţiere în antreprenoriat 

 
II. Statutul disciplinei:  

 
III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor 
alte discipline) 

 
IV. Conţinutul disciplinei: enumerarea principalelor secțiuni/capitole/teme ale disciplinei 
1. Antreprenoriatul şi antreprenorul: defniri şi nuanţări 
2. Perspective asupra antreprenorului 
3. Diferenţe între antreprenoriat şi managementul întreprinderilor mici şi mijlocii  
4. Antreprenoriat comercial 
5. Antreprenoriatul social. Delimitări conceptuale 
 

V.  Bibliografia minimală obligatorie 
1. Drăguşin, M., Sîrbu, M.O., Grosu, R.M., Iosif, A.-E.,(2019), Antreprenoriat, teorie şi practică, 
Editura ASE, Bucureşti  
2. Grigore, A.,M., (2012), Antreprenoriat şi management pentru afaceri mici şi mijlocii, Editura: 
CH Beck, Colecţia: Oeconomica 
3. Onetiu, C., (2019), Start in antreprenoriat. Calatoria antreprenorului de la a sti la a avea 

inspre a deveni,Editura Act şi Politon 
4. Văduva S. (2004), Antreprenoriatul, București: Editura Economică. 
 
VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 
I 1x14=14 - - - 2 

 
VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: verificare pe parcursul semestrului 

 
 

X obligatoriu  opțional  facultativ 
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I. Disciplina: Management 
 

II. Statutul disciplinei:  
 

III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor 
alte discipline) 

 
IV. Conţinutul disciplinei: enumerarea principalelor secțiuni/capitole/teme ale disciplinei 
1. Introducere în management 
2. Evoluţie istorică 
3. Funcţiile managementului 
4. Organizarea procesuală şi structurală 
5. Metode şi tehnici de management   
 
V.  Bibliografia minimală obligatorie 
1. Dalota M.-D., Laura-Georgeta Baragan, L.-G., Management general, ediţia a-V-a revizuită, 

Editura Pro Universitaria, 2020. 
2. Năstase, G., Managementul afacerilor, Editura Pro Universitaria, 2018. 
3. Verboncu, I., Managementul organizaţiei în 360 de întrebări şi răspunsuri comentate, Editura 
Universitară, 2019. 
 
VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 
I 2x14=28 - - - 3 

 
VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: verificare pe parcursul semestrului 

 
 
I. Disciplina: Control financiar 

 
II. Statutul disciplinei:  

 
III. Precondiții:  nu este cazul 

 
IV. Conținutul disciplinei: Despre controlul financiar. Capitolul I. Controlul financiar al statului 

(Controlul financiar exercitat prin Curtea de Conturi. Controlul financiar al guvernului prin 

organisme operative specializate. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Inspecția fiscală. 
Evaziunea fiscală). Capitolul II. Controlul propriu al agenților economici (Delimitări 
conceptuale. Gestiunea și gestionarul. Inventarierea și inventarul. Compensarea minusurilor cu 

plusurile de inventar și acordarea scăzămintelor. Înregistrarea în contabilitate a regularizării 
diferențelor constatate). 

 
V.  Bibliografia minimală obligatorie 
Dragomirescu, S. (2021), Control financiar. Suport de curs în format electronic. 
 
VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 
I 2x14=28 2x14=28 - - 5 

 
VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: verificare 
 
 

X obligatoriu  opțional  facultativ 

 obligatoriu X opțional  facultativ 



F 114.08/Ed.02 Document de uz intern 

 
7 

 
 
I. Disciplina: Contabilitate consolidată 

 
II. Statutul disciplinei:  

 
III. Precondiții: - 
 
IV. Conţinutul disciplinei:  
I. Creşterea internă şi creşterea externă a întreprinderilor  
Modulul 1. Aspecte generale privind creşterea internă şi creşterea externă 
Modulul 2. Grupurile de societăţi – consecinţă a operaţiilor de creştere  externă. Diverse abordări 
ale noţiunii de grup 
II.  Consolidarea  conturilor abordare  teoretică   
Modulul 3.Noţiuni generale privind consolidarea 
Modulul 4. Sfera de aplicabilitate a consolidării conturilor  Perimetrul de consolidare;Procentul de 
control 
Modulul 5. Lucrări premergătoare întocmirii situaţiilor financiare anuale consolidate  
III. Metode şi tehnici de consolidare    
Modulul 6. Metode de consolidare   
Modulul 7. Tehnici de consolidare 
IV.Normalizare şi armonizare în domeniul conturilor consolidate 
Modulul 8. Reglementări  internaţionale privind consolidarea conturilor   
Modulul 9. Reglementările contabile din Romania privind consolidarea conturilor  
V. Situaţii financiare consolidate întocmite conform reglementărilor contabile româneşti 
Modulul 10. Reguli privind întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare anuale consolidate 
Modulul 11. Ìntocmirea şi prezentarea rapoartelor aferente situaţiilor financiare anuale consolidate 
 
V.  Bibliografia minimală obligatorie 
Deju Mihai, Contabilitatea consolidată-note de curs 2021 (format electronic) 
 
VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 
II 3x11=33 2x11=22 - - 6 

 
VII.  Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen 
 
 
I. Disciplina: Economie europeană 

 
II. Statutul disciplinei:  

 
III. Precondiții: - 
 
IV. Conţinutul disciplinei:  
1. Economia europeană în perioada interbelică şi postbelică 
2. Uniunea Europeană – de la idee la realitate              
3. Extinderea Uniunii Europene 
4. Stadii ale adâncirii integrării economice europene          
5. Instituţii şi organisme ale Uniunii Europene 
6. Politici comune ale Uniunii Europene 
7. Economie şi finanţe în Uniunea Europeană 
 

X obligatoriu  opțional  facultativ 

X obligatoriu  opțional  facultativ 
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V.  Bibliografia minimală obligatorie 
1. Bucur, I. A. (2021), Economie europeană - note de curs în format electronic 
 
VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 
II 2x11=22 1x11=11 - - 4 

 
VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen 
 
 
I. Disciplina: Contabilitate şi gestiune fiscală 

 
II. Statutul disciplinei:  

 
III. Precondiții:  nu este cazul 

 
IV. Conținutul disciplinei: Capitolul 1. Despre sistemul fiscal; Capitolul 2. Impozitul pe profit; 

Capitolul 3. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor; Capitolul 4. Impozitul pe venit și 
contribuțiile sociale obligatorii; Capitolul 5. Taxa pe valoarea adăugată; Capitolul 6. Accizele și 
alte taxe speciale; Capitolul 7. Reguli de procedură fiscală. 

 
V.  Bibliografia minimală obligatorie 
1. Dragomirescu, S.E. (2021), Contabilitate şi gestiune fiscală. Suport de curs în format 
electronic. 

2. *** Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal al României şi Normele metodologice de aplicare a 

Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 
 
VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 
II 2x11=22 2x11=22 - - 5 

 
VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen 
 
 
I. Disciplina: Contabilitate de gestiune 

 
II. Statutul disciplinei:  

 
III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor 
alte discipline)  - 

 
IV. Conţinutul disciplinei: enumerarea principalelor secțiuni/capitole/teme ale disciplinei 
 Obiectivele, funcţiile şi rolul contabilităţii de gestiune şi calculaţiei costurilor 
 Noţiunea, conţinutul şi clasificarea costurilor 
 Organizarea contabilităţii de gestiune şi calculaţiei costurilor 
 Sistemul metodelor şi procedeelor de calculaţie a costurilor 
 Contabilitatea de gestiune în condiţiile metodelor de calculaţie a costurilor de tip total 
 Contabilitatea de gestiune în condiţiile metodelor de calculaţie bazate pe conceptul costurilor 

unitare parţiale  
 Calculaţia costurilor de proces sau pe activităţi (metoda ABC)    
 

X obligatoriu  opțional  facultativ 

X obligatoriu  opțional  facultativ 
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V.  Bibliografia minimală obligatorie 
1. Rotilă A., Contabilitate de gestiune: note de curs în format electronic, 2021 
2. * * * Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea reglementărilor 
contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale 

consolidate, publicat în Monitorul Oficial nr. 963/2014, cu modificările şi completările ulterioare 
3. * * * Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1.826/2003 pentru aprobarea Precizărilor 
privind unele măsuri referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune, publicat 
în Monitorul Oficial nr. 23/2004 
 
VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 
II 3x11=33 2x11=22 - - 5 

 
VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen 
 
 
I. Disciplina: Practică de specialitate  

 
II. Statutul disciplinei:  

 
III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor 
alte discipline)  - 

 
IV. Conţinutul disciplinei: enumerarea principalelor secțiuni/capitole/teme ale disciplinei 
 Studiu de caz, pe exemplul organizației în care se efectuează stagiul de practică, conform 

următorului plan de lucru: 
1. Prezentarea organizației 
- Date de identificare;  
- Obiect de activitate; 
- Parteneri (beneficiari, furnizori); 
- Competitori; 
- Structura organizatorică. 
2. Prezentarea aspectelor privind organizarea și conducerea contabilității organizației 
- Cadrul juridic privind activitatea financiar-contabilă; 
- Funcțiunea financiar-contabilă a organizației;   
- Organizarea compartimentului financiar-contabil; 
- Forma de înregistrare contabilă utilizată; 
- Categoria entității și structura situațiilor financiare anuale. 
3. Lucrări practice cu caracter monografic privind: 
- contabilitatea capitalurilor; 
- contabilitatea imobilizărilor; 
- contabilitatea stocurilor; 
- contabilitatea relațiilor cu terții; 
- contabilitatea trezoreriei; 
- contabilitatea cheltuielilor și veniturilor; 
- lucrările contabile de închidere a exercițiului financiar;  
- redactarea situaţiilor financiare anuale. 
 
V.  Bibliografia minimală obligatorie 
1. Deju M., Muntean M., Rotilă A., Dragomirescu S. E., Solomon D. C., Păcurari D., 
Contabilitate generală. Concepte, aplicaţii şi studii de caz, Ediţie revăzută şi actualizată, Editura 
ALMA MATER, Bacău, 2011 
2. Rotilă A., Contabilitate financiară I - note de curs în format electronic, 2021 

X obligatoriu  opțional  facultativ 
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3. Rotilă A., Contabilitate financiară II - note de curs  în format electronic, 2021 
4. CECCAR, Ghid practic de aplicare a Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare 

anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, 
Editura CECCAR, Bucureşti, 2015 
5. * * * Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea reglementărilor 

contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale 
consolidate, publicat în Monitorul Oficial nr. 963/2014, cu modificările şi completările ulterioare 
 
VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 
 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 
II - - - 30x3=90 3 

 
VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: colocviu 
 
 
I. Disciplina: Proiecte economice 

 
II. Statutul disciplinei:  

 
III. Precondiții - 
 
IV. Conţinutul disciplinei:  
• Lucrări practice privind contabilitatea capitalurilor  
• Lucrări practice privind contabilitatea imobilizărilor 
• Lucrări practice privind contabilitatea stocurilor şi a producţiei în curs de execuţie 
• Lucrări practice privind contabilitatea terţilor 
• Lucrări practice privind contabilitatea trezoreriei 
• Lucrări practice privind contabilitatea cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor 
• Lucrările de închidere a exerciţiului financiar premergătoare întocmirii situaţiilor financiare 
anuale 
 
V.  Bibliografia minimală obligatorie 
1. Deju M., Muntean M., Rotilă A., Dragomirescu S. E., Solomon D. C., Păcurari D., 

Contabilitate generală. Concepte, aplicaţii şi studii de caz, Ediţie revăzută şi actualizată, 
Editura ALMA MATER, Bacău, 2011 

2. Pătruţ V., Rotilă A., Contabilitate şi diagnostic financiar – fundamente teoretice şi aplicaţii 
practice, Ediţia a II-a revizuită şi actualizată, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2010 

3. CECCAR, Ghid practic de aplicare a Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare 
anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 
1.802/2014, Editura CECCAR, Bucureşti, 2015 

4. * * * Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea reglementărilor 
contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale 
consolidate, publicat în Monitorul Oficial nr. 963/2014, cu modificările şi completările 
ulterioare  

5. Ghidul metodologic de elaborarea a temelor cu potenţial inovator de interes comun – realizat 
în cadrul proiectului  POS DRU/156/1.2./G/137623 „Extinderea oportunităţilor de învăţare 
prin inovare, cercetare şi interacţiune cu mediul de afaceri” 

 
VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 
 
 

X obligatoriu  opțional  facultativ 
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Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 
II - 1x11=11 - - 2 

 
VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: verificare pe parcursul semestrului 
 
 
I. Disciplina: Comunicare în afaceri IV (engleză) 

 
II.Statutul disciplinei:  

 
III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor 

alte discipline) -  

 
IV. Conţinutul disciplinei:  
Seminarul de Comunicare în afaceri 4 (engleză) se adresează studenţilor specializării 
Contabilitate şi informatică de gestiune care vor utiliza limba engleză în timpul și la sfârşitul 
studiilor universitare. Acesta va permite studenţilor utilizarea limbii engleze în scopuri socio-
profesionale, fiind un cadru în care studenţii operează cu o serie de concepte economice dobândite 
la disciplinele de specialitate prevăzute în planul de învăţământ. Structurarea conţinutului se 
axează pe însuşirea şi fixarea de competenţe şi abilităţi comunicative pe diverse teme ce descriu 
mediul economic. Astfel, temele propuse sunt de actualitate şi adaptate specificului domeniului 
economic, aducȃnd în discuţie aspecte precum: Contabilitatea, documente specifice, situaţii 
financiare, Documente şi rapoarte folosite in domeniul contabil, Produse şi servicii, Marketing şi 
publicitate; strategii de promovare, Comerţul internaţional. 
Se are în vedere însuşirea de cunoştinţe de gramatică a limbii engleze prin utilizarea lor în 
contexte ce descriu mediul economic, cat şi însuşirea unor expresii utile pentru fiecare temă de 
comunicare. 
 
V.  Bibliografia minimală obligatorie 

 Barrall, Irene; Barrall, Nikolas, Intelligent Business, Skills Book, Advanced Business English, 
Pearson Education Limited, Harlow, Essex, 2011. 

 Emmerson, Paul, Business Grammar Builder, Macmillan, London, 2005. 
 Powell, Mark, In Company, Intermediate Student’s Book, Macmillan, Oxford, 2002. 

 
VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 
II - 1x11=11 - - 2 

 
VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: verificare pe parcursul semestrului 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode de evaluare 

 

10.3. 
Pondere din 
nota finală 

Seminar 

Cunoaşterea teoriei şi 
folosirea ei în practică   

Orală – activitatea de seminar din timpul 
semestrului 
Evaluarea 1 teme de casă pe un subiect dat 
Scrisă – verificare la sfârşitul semestrului prin 
prin test de verificare a cunoştinţelor 

30% 

 

20% 

 

50% 

 
 
I. Disciplina: Comunicare în afaceri IV (franceză) 
 
II.Statutul disciplinei:  

 

X obligatoriu  opțional  facultativ 

X obligatoriu  opțional  facultativ 
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III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor 
alte discipline) 

 
IV. Conţinutul disciplinei: enumerarea principalelor secțiuni/capitole/teme ale disciplinei 

La correspondance commerciale et administrative (demander, donner un conseil, informer, se 
justifier, menacer, promettre, reprocher) ; le subjonctif présent, imparfait et plus-que-parfait ; actes 
de langage 
Deposer une candidature. Compléter un CV et une lettre de motivation. Actes de langage 
Modèles de lettres commerciales: 
-lettre de demande de tarif préférentiel 
-envoi d’un bon de commande 
-envoi de prix 
-excuses suite à une erreur de livraison 
-réponse du fournisseur 
-suspension de contrat 
-demande de renseignements 
-réclamation 
-demande d’emploi 
-résiliation d’un contrat, etc. 
 
V.  Bibliografia minimală obligatorie 
Floria, Florinela, Partenaire. Cours de français, Alma Mater, Bacău, 2021 
Romedea, Adriana-Gertruda, Parler francais en hommes d’affaires, Moldavia, Bacău, 2005 
 
VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 
II - 1x11=11 - - 2 

 
VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: verificare pe parcursul semestrului 
 
 
I. Disciplina: Educaţie fizică şi sport 

 
II. Statutul disciplinei:  

 
III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor alte 

discipline): Nu 
 
IV. Conţinutul disciplinei: enumerarea principalelor secțiuni/capitole/teme ale disciplinei 

 menţinerea şi întărirea sănătăţii, călirea organismului şi dezvoltare fizică armonioasă a 
organismului cu ajutorul următoarelor discipline sportive (handbal, fotbal, baschet, volei, 
tenis, badminton, tenis de masa ) şi a exerciţiilor cu caracter atletic desfăşurate în aer liber; 

 dezvoltarea deprinderilor, priceperilor motrice şi a aptitudinilor psiho-motrice prin 
intermediul practicării jocurilor sportive (handbal, fotbal, baschet, volei, tenis, badminton, 
tenis de masa) şi a exerciţiilor cu caracter atletic desfăşurate în aer liber; 

 organizarea, conducerea şi arbitrarea unei competiţii sportive organizate în timpul liber. 
 
V.  Bibliografia minimală obligatorie 
1. Acsinte A. , Jocuri şi activităţi dinamice de timp liber, Ed. Performantica, Iaşi, 2007; 
2. Balint Gh., Jocurile dinamice – o alternativă pentru optimizarea lecţiei de educaţie fizică cu 
teme din fotbal în învăţământul gimnazial, Editura Pim, Iaşi, 2009; 
3. Ciocan V. C., Baschet – Îndrumar metodico – practic, Editura Alma Mater, Bacău, 2004; 
4. Balint Gh., Bazele generale ale fotbalului, Editura Pim, Iaşi, 2008; 

X obligatoriu  opțional  facultativ 
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5. Dobrescu T., Gimnastica aerobică - o alternativă pentru un nou stil de viaţă al adolescentelor, 
Ed. Pim, Iaşi, 2008; 
6. Dobrescu T., Gimnastica aerobică - strategii pentru optimizarea fitnessului, Ed. Pim, Iaşi 2008; 
7. Şufaru C., Handbal III, Editura Pim, Iaşi, 2006. 
 
VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 
II - 1x11=11 - - 1 

 
VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: verificare 

 
 
I. Disciplina: Baze de date 

 
II. Statutul disciplinei:  

 
III. Precondiții (precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/promovarea prealabilă a unor 
alte discipline) 

 
IV. Conţinutul disciplinei:  
1. Introducere în domeniul bazelor de date. Ce este o bază de date. Arhitectura unei baze de 

date. Schemele: externă, conceptuală, internă. Proiectarea bazelor de date. 
2. Modelul logic al datelor. Modelarea logică a datelor. Vederile utilizatorilor. Construirea unei 

vederi utilizator. Integrarea vederilor utilizatorilor. 
3. Modele de baze de date. Modelul relaţional de baze de date. Fundamentele matematice ale 

bazelor de date relaţionale. Limbaje de prelucrare a datelor pentru modelul relaţional. Limbaje 
relaţionale de cereri. Descrierea bazelor de date de tip relaţional. SQL. SQL interpretabil. 
SQL programabil. Modelul reţea 

4. Sisteme de Gestiune a Bazelor de Date. Funcţiile unui SGBD. Exemple de SGBD-uri: 
ACCESS, ORACLE 

5. Construirea unei baze de date. Dependenţe în bazele de date: funcţionale, multivaloare, 
generalizate. Forme normale ale bazelor de date relaţionale : FN1, FN2, FN3, Boyce-Codd, 
FN4, FN5. Integritate şi securitate. Baze de date statistice. Optimizarea cererilor. Concurenţa 
în bazele de date. Accesul concurent la date.  Baze de date distribuite 

6. Aplicaţii. Direcţii de dezvolare a domeniului bazelor de date. Calculatoare specializate pentru 
baze de date. Interfeţe. Interfeţe pentru acces la date. Interfeţe pentru prezentări de date. 
Generatoare de aplicaţii. Facilităţi de administrare. Dicţionare. Baze de date orientate obiect. 
Baze de cunoştinţe. Depozite de date 
 

V.  Bibliografia minimală obligatorie 
1. Dorin Cârstoiu – Baze de date, Ed. Matrixrom, 2009 
2. Dorin Cârstoiu, Adriana Olteanu, Alexandra Cernian - Baze de date. Indrumar de laborator. 

Ed. Matrixrom, 2016 
3. Nechita E. – Baze de date, Editura Alma Mater, Bacău, 2012 
 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 
 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 
II 1x11=11 1x11=11 - - 3 

 
VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: colocviu  
 

X obligatoriu  opțional  facultativ 



F 114.08/Ed.02 Document de uz intern 

 
14 

 
 
 DIRECTOR DEPARTAMENT, 
 Semnătura Semnătura 
 Numele şi prenumele Numele şi prenumele 
 Prof. univ. dr. Turcu Ovidiu-Leonard Prof. univ. dr. Deju Mihai 
 
 
Observaţii:  
1. Documentul se numerotează începând cu 1 de la prima pagină şi se semnează de decan, pagină 

cu pagină, în dreapta jos, cu excepţia ultimei pagini, unde semnează pentru încheierea 
documentului, alături de directorul de departament. 

 Observaţia de mai sus este solicitarea ministerului pentru vizarea diplomei. 
2. Rectoratul ataşează o adeverinţă de autentificare a rezumatelor, în care se menţionează cui şi 

pentru ce scop i se eliberează. 
3. Capul de tabel de la pct. VI se modifică corespunzător specificului facultăţii şi rămâne acelaşi 

pentru toate disciplinele, ca şi la foaia matricolă. 
4. Rezumatele se întocmesc pe specializări/programe de studii şi promoţii, pe cât posibil în 

ordinea disciplinelor de pe foaia matricolă/suplimentul la diplomă. 
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