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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: III 
Anul universitar: 2021/2022 
 
 
I. Disciplina: Contabilitatea persoanelor juridice fără scop patrimonial 

 
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. Delimitări teoretice privind organizarea şi funcţionarea persoanelor juridice fără scop 

patrimonial 
2. Noţiuni  de bază privind organizarea şi conducerea contabilităţii de către persoanele juridice 

fără scop patrimonial 
3. Fundamente teoretice şi aspecte practice privind organizarea şi conducerea contabilităţii în 

partidă dublă (Aspecte generale privind organizarea şi conducerea contabilităţii în partidă 
dublă; Tratamente contabile privind capitalurile proprii; Tratamente contabile privind activele 
imobilizate; Tratamente contabile privind stocurile; Tratamente contabile privind decontările 
cu terţii; Tratamente contabile privind trezoreria; Tratamente contabile privind cheltuielile, 
veniturile şi rezultatul);  

4. Raportarea financiară în cadrul persoanelor juridice fără scop patrimonial;  
5. Fundamente teoretice şi aspecte practice privind organizarea şi conducerea contabilităţii în 

partidă simplă;  
6. Tratamente fiscale privind persoanele juridice fără scop patrimonial;  
7. Dizolvarea și lichidarea organizațiilor non-profit. 
 
V.  Bibliografia minimală obligatorie 

 Breahnă-Pravăţ, I,C., Contabilitatea persoanelor fără scop patrimonial: note de curs în 

format electronic, Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, 2021; 
 Breahnă-Pravăţ, I,C., Contabilitatea persoanelor fără scop patrimonial. Curs universitar, 

Editura Alma Mater, Bacău, 2012; 
 * Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor  nr. 3103/2017 din 24/11/2017 privind 

aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 * Legea nr. 227/2015  privind Codul fiscal, 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 

X obligatoriu  opțional  facultativ 
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VII.  Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen 

 
 
I. Disciplina: Analiză economico-financiară I 

 
II. Statutul disciplinei:  

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

 

IV. Conţinutul disciplinei:  
PARTEA 1 BAZELE TEORETICO METODOLOGICE ALE ANALIZEI ECONOMICO – 
FINANCIARE 
Modulul 1. Necesitatea analizei economico-financiare. Rolul analizei economico-financiare şi 
utilizatorii  acesteia  
Modulul 2. Sistemul informaţional al analizei economico-financiare. Obiectul analizei economico-
financiare şi etapele procesului de analiză. Tipuri de analiză 
Modulul 3. Metodologia analizei economico-financiare 
PARTEA A II-A ANALIZA ACTIVITĂŢII DE PRODUCŢIE ŞI COMERCIALIZARE  
Modulul 4. Analiza situaţiei generale a activităţii de producţie şi comercializare pe baza 
indicatorilor valorici  
Modulul 5. Analiza cifrei de afaceri  
Modulul 6. Analiza valorii adăugate  
Modulul 7. Analiza producţiei fizice  
Modulul 8. Analiza ritmicităţii şi calităţii producţiei  
PARTEA A III-A ANALIZA POTENŢIALULUI INTERN AL ÎNTREPRINDERII  
Modulul 9. Analiza gestiunii resurselor umane 
Modulul 10. Analiza gestiunii resurselor materiale  
 
V.  Bibliografia minimală obligatorie 

1. Solomon D. C. Analiză economico-financiară I. Curs universitar, Editura Alma Mater, Bacău, 
2012, actualizat în format electronic 2020. 
2. Vâlceanu Gh., Robu V., Georgescu N., Analiză economico-financiară. Teste grilă, Ediţia a II-a, 
Editura Economică, Bucureşti, 2009 
 
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: Contabilitatea instituțiilor de credit 

 
II. Statutul disciplinei:  

 
III. Precondiții: - 
 

IV. Conţinutul disciplinei:  
1. Organizarea contabilităţii instituţiilor de credit 
2. Contabilitatea operaţiunilor de trezorerie şi operaţiunilor interbancare              
3. Tehnica operativă şi contabilitatea operaţiunilor cu clientela 

X obligatoriu  opțional  facultativ 

X obligatoriu  opțional  facultativ 
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4. Contabilitatea operaţiunilor diverse          
5. Contabilitatea valorilor imobilizate 
6. Contabilitatea capitalurilor proprii, asimilate şi provizioanelor 
7. Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor şi rezultatului activităţii bancare 
 
V.  Bibliografia minimală obligatorie 

1. Bucur, I. A. (2021), Contabilitatea instituţiilor de credit - note de curs în format electronic 
2. Ordinul BNR nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu 
Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, 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 1x14=14 - - 5 

 
VII.  Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen 
 
 
I. Disciplina: Politici şi opţiuni contabile 

 
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 politicile contabile 
• Politici contabile privind întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare. Comparabilitatea 
informaţiilor financiar-contabile 
• Politici contabile privind calculul şi prezentarea indicatorului rezultat pe acţiune 
• Politici contabile privind imobilizările corporale şi necorporale 
• Politici contabile privind stocurile şi producţia în curs 
• Politici contabile privind creanţele 
• Politici contabile privind subvenţiile 
• Politici contabile privind provizioanele 
• Politici contabile privind efectele variaţiei cursurilor de schimb valutar 
• Politici contabile corecţia erorilor. Politici contabile privind evenimentele posterioare 
închiderii exerciţiului 
 
V.  Bibliografia minimală obligatorie 

 Breahnă-Pravăț, I.C., Politici și opțiuni contabile: note de curs în format electronic, 
Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, 2020; 

 IASB, Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). Norme oficiale emise la 1 

ianuarie 2017. Cuprinde IFRS-urile care intră în vigoare ulterior datei de 1 ianuarie 2017, 

dar nu cuprinde IFRS-urile pe care acestea le înlocuiesc, Partea A-Cadrul general conceptual 

şi dispoziţii, Editura CECCAR, Bucureşti, 2017;  
 Ministerul Finanţelor Publice, Ordinul nr. 1802/2014, pentru aprobarea Reglementărilor 

contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale 
consolidate, Monitorul Oficial al României nr. 963 din 30.12.2014;  

 Ministerul Finanţelor Publice, Ordinul nr. 2844/2016, pentru aprobarea Reglementărilor 
contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1020 din 19.12.2016. 
 

X obligatoriu  opțional  facultativ 
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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: Control de gestiune 

 
II. Statutul disciplinei:  

 
III. Precondiții:  nu este cazul 

 

IV. Conținutul disciplinei: Capitolul I.  Fundamente teoretice ale controlului de gestiune; 

Capitolul II.  Controlul prin sistemul de bugete al întreprinderii; Capitolul III.  Metoda standard-

cost; Capitolul IV.  Metoda Activity-Based Costing; Capitolul V.  Metoda Target-Costing; 

Capitolul VI.  Prețurile de cesiune internă; Capitolul VII.  Metoda Just In Time; Capitolul VIII.  

Situații de monitorizare și raportare a performanței. 
 
V.  Bibliografia minimală obligatorie 

Dragomirescu S.E. (2021) - Control de gestiune. 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: examen 
 
 
I. Disciplina: Expertiză contabilă și consultanță fiscală 

 
II. Statutul disciplinei:  

 
III. Precondiții    NU 

 

IV. Conţinutul disciplinei:  
Calitatea de expert contabil: acces, dobândire; atribuții; exercitare 
Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi 
Cadrul juridic privind experţii contabili şi misiunile lor 
Caracteristici generale ale misiunilor experţilor contabili 
Norme generale aplicabile misiunilor experţilor contabili 
Misiunea de ţinere a contabilităţii, întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare 
Misiunea de examinare a contabilităţii, întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare 
Misiunea de cenzor la societăţile comerciale 
Misiunea de expertiză contabilă 
Alte misiuni profesionale ale experţilor contabili 
Consultantul fiscal şi statutul său 

 
V.  Bibliografia minimală obligatorie 

1. Botez, Daniel, Expertiză contabilă şi consultanţă fiscală, suport de curs 
2. CECCAR, Standardele profesionale şi ghidurile de aplicare a acestora 
 

X obligatoriu  opțional  facultativ 

 obligatoriu X opțional  facultativ 
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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 1x14=14 - - 5 

 
VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: verificare 
 
 
I. Disciplina: Comunicare în afaceri V (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 V (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 prim plan aspecte precum: situaţii şi rapoarte financiare; contabilitatea 
fiscală; contabilitatea de gestiune; auditare; investiţiile şi contabilitatea. 
Se are în vedere şi însuşirea de cunoştinţe de vocabular şi gramatică a limbii engleze prin 
utilizarea lor în contexte ce descriu mediul economic (timpurile verbale, expresii utile pentru 
fiecare temă de comunicare etc.). 
 
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. 
 Frendo, Evan; Mahoney, Sean, English for Accounting, Express Series, Oxford UP, 

2011. 
 

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 

 
VIII.  Procedura de evaluare a cunoștințelor: verificare  

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% 

 
 
 
 

 obligatoriu  opțional X facultativ 
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I. Disciplina: Comunicare în afaceri V (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. Competenţe de comunicare scrisă şi 
orală în limba franceză (noţiuni de bază) 
 

IV. Conţinutul disciplinei: enumerarea principalelor secțiuni/capitole/teme ale disciplinei 
 
1. La communication téléphonique : expressions messages. Le courriel et le mél. Vocabulaire, 

rédaction. 
2. La lettre de motivation et le CV. 
3. Le monde de l’entreprise. Les entreprises françaises. Les rendez-vous des affaires. 
4. Les petites annonces. 
5. Le développement d’un produit. 
6. La Banque. 
7. Epreuve écrite. 
 
V.  Bibliografia minimală obligatorie 

1. 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: Analiză economico-financiară II 

 
II. Statutul disciplinei:  

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

 

IV. Conţinutul disciplinei:  
PARTEA 1 ANALIZA CHELTUIELILOR ÎNTREPRINDERII  
Modulul 1 Aspecte teoretice privind analiza cheltuielilor întreprinderii. Analiza cheltuielilor 
aferente veniturilor întreprinderii 
Modulul 2   Analiza diagnostic a cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri   
Modulul 3   Analiza-diagnostic a cheltuielilor materiale 
Modulul 4   Analiza eficienţei cheltuielilor cu personalul 
Modulul 5   Analiza costului pe produs 
PARTEA A II-A   ANALIZA PERFORMANŢELOR ÎNTREPRINDERII PE BAZA 
RENTABILITĂŢII   
Modulul 6 Abordări conceptuale privind rentabilitatea întreprinderii  
Modulul 7 Analiza factorială a  rezultatului 
Modulul 8  Analiza diagnostic pe baza ratei rentabilităţii 
Modulul 9 Analiza cost-volum-profit  
PARTEA A III-A  ANALIZA POZIŢIEI FINANCIARE A ÎNTREPRINDERII 

 obligatoriu  opțional X facultativ 

X obligatoriu  opțional  facultativ 
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Modulul 10. Fundamente teoretice privind poziţia financiară a întreprinderii 
Modulul 11. Analiza situației nete. Analiza lichidităţii şi solvabilităţii  
Modulul 12. Analiza echilibrului financiar. Analiza vitezei de rotaţie a activelor circulante 
 
V.  Bibliografia minimală obligatorie 

1. Solomon D. C. Analiză economico-financiară II. Curs universitar, Editura Alma Mater, Bacău, 
2013, actualizat on line, 2019. 
 
VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 
II 2x12=24 2x12=24 - - 5 

 
VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen 

 
 
I. Disciplina: Prețuri și concurență 

 
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 
Curs: 

• Evoluţia conceptuală a concurenţei:  
o Dimensiunea concurenţei- motor al dezvoltării;  
o Piaţa- instituţia centrală a dezvoltării economice 
• Politica Uniunii Europene in domeniul concurenţei: 
o Politica de concurenţă din perspectivă  economică, 
o Reformarea politicii de concurenţă a Uniunii Europene 
• Elemente ale raportului dintre politica concurenţei şi competitivitate în România:  
o Politica de concurenţă de la reglementare la aplicare;  
o Aplicarea politicii de concurenţă în România;  
o Competitivitate şi avantaj competitiv;  
o Strategii concurenţiale ale firmelor. 
• Test de verificare a cunoștințelor 
• Mecanismul preţurilor:  
o Concepte privind preţul şi valoarea; 
o Forme de preţuri;  
o Relaţiile dintre preţuri;  
o Activitatea decizională privind preţurile în economia de piaţă. 
• Strategii de adaptare a preţurilor la cerinţele pieţei:             
o Strategii de adaptare pe piaţa cu concurenţă perfectă; 
o Strategii de adaptare pe piaţa de monopol; 
o Strategii de adaptare pe piaţa de monopsony; 
o Strategii de adaptare pe piaţa cu concurenţă monopolistică;  
o Strategii de adaptare pe piaţa de oligopol. 
• Intervenţia statului în mecanismul preţurilor: 
o Modalităţi şi instrumente de intervenţie în mecanismul preţurilor; 
o Intervenţia statului în protecţia concurenţei economice;  
o Consiliul Concurenţei. 
Seminar: 
• Conceptul de concurenţă, subiect de analiză în teoria economică 

 obligatoriu X opțional  facultativ 
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• Viziunea clasică şi neoclasică a concurenţei. Ipostaze actuale 
• Practicile anticoncurenţiale de tipul înţelegerilor. Practicile anticoncurenţiale de tipul folosirii 
în mod abuziv a unei poziţii dominante 
• Teorii ale preţurilor. Preţul, pârghie importantă a actului decizional al firmei în condiţiile 
concurenţei 
• Conţinutul şi elementele caracteristice strategiilor de preţuri 
 
V.  Bibliografia minimală obligatorie 

1.  Liviana Andreea Nimineţ, Preţuri si Concurenţă. Suport de curs in format electronic, 2021 
 
VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 
II 2x12=24 1x12=12 - - 4 

 
VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen 

 
 
I. Disciplina: Audit financiar 

 
II. Statutul disciplinei:  

 
III. Precondiții   Contabilitate financiară 

 

IV. Conţinutul disciplinei:  
Calitatea de auditor financiar: acces; atribuții; exercitare 
Camera Auditorilor Financiari din România 
Autoritatea de Supraveghere Publică a Activității de Audit Statutar 
Cadrul conceptual privind misiunile de audit şi asigurare  
Tipologia misiunilor de audit şi asigurare  
Controlul intern şi auditul     
Riscurile în audit şi evaluarea acestora  
Pragul de semnificaţie în audit  
Succesiunea lucrărilor într-o misiune de audit 
Modalităţi de raportare şi comunicare  

 
V.  Bibliografia minimală obligatorie 

 Botez, Daniel, Audit financiar, suport de curs, 2021 
 Legislație privind auditul financiar/statutar 
 ASPAAS, Manual de Reglementări Internaţionale de Control al Calităţii, Audit, Revizuire, 

Alte Misiuni de Asiguare şi Servicii Conexe, Ediţia 2018, vol. 1, 2 şi 3, Bucureşti 
 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 
II 2x12=24 2x12=24 - - 5 

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

 

X obligatoriu  opțional  facultativ 
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II. Statutul disciplinei:  

 
III. Precondiții  
De curriculum         • Programarea calculatoarelor, Contabilitate de gestiune 
De competenţe        • Baze de date 
 

IV. Conţinutul disciplinei:  
Curs 

 Sistemul informatic, parte componenta a sistemului informational 
 Ciclul de viata al sistemelor informatice 
 Analizele de fezabilitate 
 Codificarea datelor 
 Proiectarea schemei bazei de date 
 Modelul unui sistem informatic contabil integrat 
 Securitatea si protectia informatiei 
 Medii de afaceri moderne 
Laborator 

 Ciclul prelucrarii datelor intr-un sistem informatic. Tipuri de sisteme informatice. Sistemul 
informational contabil al intreprinderii moderne. Ciclul de viata al sistemelor informatice.  
Modelul in cascada 

 Modalitati de obtinere a aplicatiilor software.  Selectarea furnizorilor de hardware si software. 
Tipuri de coduri utilizate in sistemele informatice. Fazele realizarii codificarii 

 Proiectarea schemei bazei de date privind gestiunea furnizorilor si a clientilor 
 Proiectarea schemei bazei de date privind gestiunea stocurilor 
 Proiectarea schemei bazei de date privind gestiunea mijloacelor fixe 
 Criterii minimale privind programele informatice utilizate in domeniu financiar-contabil. Modele 

de afaceri de comert electronic 
 
V.  Bibliografia minimală obligatorie 

 Adam R, Sisteme Informatice de Gestiune. Curs universitar, Editura Alma Mater, Bacău, 
2013 

 
VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 
II 2 x 12 = 24 - 1x12=12 - 4 

 
VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen 
 
 
I. Disciplina: Sisteme și raportări financiare 

 
II. Statutul disciplinei:  

 
III. Precondiții:  nu este cazul 

 

IV. Conținutul disciplinei: Capitolul I.  O scurtă istorie a apariției și dezvoltării sistemelor 
contabile; Capitolul II.  Normalizare, armonizare, internaționalizare și convergență în 
contabilitate; Capitolul III.  Consiliul Internațional pentru Standarde Contabile: apariție, rol, 
organizare, funcționare; Capitolul IV.  Cadrul general de întocmire și prezentare a situațiilor 
financiare; Capitolul V.  Sistemul contabil românesc; Capitolul VI.  Scurtă prezentare a 
sistemelor contabile:  anglo-saxone, continentale. 

 

X obligatoriu  opțional  facultativ 

X obligatoriu  opțional  facultativ 
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V.  Bibliografia minimală obligatorie 

Dragomirescu S.E. (2021) - Sisteme și raportări financiare. 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 
II 2x12=24 2x12=24 - - 5 

 
VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: examen 
 
 
I. Disciplina: Evaluarea întreprinderii 

 
II. Statutul disciplinei:  

 
III. Precondiții: - 
 

IV. Conţinutul disciplinei:  
1. Evaluarea economico-financiară a întreprinderilor 
2. Analiza diagnostic – etapă premergătoare evaluării întreprinderii              
3. Metode de evaluare a întreprinderii 
4. Abordări prin analogie în evaluarea întreprinderii          
5. Evaluarea titlurilor mobiliare 
6. Evaluarea activelor abordate pe baza Standardelor Internaţionale de Evaluare 
 
V.  Bibliografia minimală obligatorie 

1. ANEVAR (2020), Standardele de evaluare a bunurilor, Bucureşti 
2. Muntean, M., Bucur, I. A. (2015), Evaluarea întreprinderii. Aplicaţii practice, studii de caz şi 
teste grilă, Editura Alma Mater, Bacău 
3. Muntean, M., Bucur, I. A. (2014), Evaluarea întreprinderii, Editura Alma Mater, Bacău 
 
VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 
II 2x12=24 2x12=24 - - 4 

 
VII.  Procedura de evaluare a cunoștințelor: verificare 
 
 
I. Disciplina: Elaborarea lucrării de licenţă 

 
II. Statutul disciplinei:  

 
III. Precondiții: (acolo unde este cazul) 
 

IV. Conţinutul disciplinei:  
Activități specifice de îndrumare 
 

V.  Bibliografia minimală obligatorie 

- 
 
VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

 obligatoriu X opțional  facultativ 

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

credite Curs Seminar Laborator Proiect 
II - - - - 3 

60 ore (2 săptămâni) 
 
VII. Procedura de evaluare a cunoștințelor: verificare 
 
  
I. Disciplina: Comunicare în afaceri VI (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 VI (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 prim plan aspecte precum: utilizatorii informaţiei contabile, aspecte legale 
ale contabilităţii, aspecte ce ţin de măsurarea contabilă, relaţia domeniului contabil cu alte domenii 
economice.  
Se are în vedere şi însuşirea de cunoştinţe de gramatică a limbii engleze prin utilizarea lor în 
contexte ce descriu mediul economic (timpurile verbale, propozițiile condiționale, diateza pasivă, 
vorbirea directă și indirectă, dar și expresii utile pentru fiecare temă de comunicare etc.) 
 
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 
 Frendo, Evan; Mahoney, Sean, English for Accounting, Express Series, Oxford UP, 2011. 
 Turuk I.F., Dmitrieva N.K., English for Students of Accounting, Eurasian Open 

Institute, 2010. 
 

VI. Fond de timp alocat pe forme de activitate 

 

Semestrul 
Forme de activitate/ număr de ore Număr de 

credite Curs Seminar Laborator Proiect 
II - 1x12=12 - - 2 

 
VII.  Procedura de evaluare a cunoștințelor: verificare  

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 VI (franceză) 

 obligatoriu  opțional X facultativ 
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II. Statutul disciplinei:  

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

alte discipline) 

Studierea limbii franceze în ciclurile de studii anterioare. Competenţe de comunicare scrisă şi 
orală în limba franceză (noţiuni de bază) 
 

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

1. La lettre commerciale. Les lettres d’affaires. 
2. Les messages publicitaires. 
3. Négociation. Stratégies. 
4. Parler en public. Voix, gestes, regards. 
5. Réunion : organisation, animation, participation. 
6. L’interculturalité en milieu professionnel. 
7. Epreuve écrite. 
 
V.  Bibliografia minimală obligatorie 

1. 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 
II - 1x12=12 - - 2 

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

 obligatoriu  opțional X facultativ 
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